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ನೆಹೆಮೀಯನು . . . .
ಎಸೆ್ತೕರಳು . . . . . .
ೕಬನು . . . . . .
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1

ಆದಿ ಾಂಡ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಇತರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ರು, ಪ್ರ ಾದಿಯು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ವಿ ೕಚಕನು ಆದ
ೕಶೆಯನು್ನ, ಇಡೀ ಪಂಚಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ದಲ
ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಐಗುಪ್ತದ ಾಜಾಸ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಣವು (ಅ.
ಕೃ. 7:22) ಮತು್ತ ಹೀಬೂ್ರ ವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಹೆಸ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ನಿಕಟ ಸಂಸಗರ್ವು
ಈ ಪ್ರ ಮೇಯವನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವೇ
ೕಶೆಯ ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವವನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿದನು
(
ೕ ಾನ 5:45-47), ಆತನ ಸಮಯದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು
(ಮ ಾ್ತಯ 19:7; 22:24).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ. ಪೂ. 1,446 - 1,405 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ.
ಬಹುಶಃ
ೕಶೆಯು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸೀ ಾಯಿ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಐಗುಪ್ತದ
ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ
ಾ ಾ್ದನ ದೇಶ ಾದ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಾಚಕ ಾಗಿರಬಹುದು.

ಾಳೆಯ

ಾಕಿಕೊಂಡು

ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ

ಉದೆ್ದೕಶ
ತಮ್ಮ ಜ ಾಂಗದ ‘ಕುಟುಂಬ-ಇತಿ ಾಸ’ ವನು್ನ ವಿವರಿಸಲು
ೕಶೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದನು.
ಆದಿ ಾಂಡವನು್ನ ಬರೆಯುವುದರಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಉದೆ್ದೕಶವೇನಂದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗವು ಹೇಗೆ ಐಗುಪ್ತದ
ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತು್ತ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು (1:8), ಅವರು ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಿಕಿ್ಕದ್ದ ದೇಶವು ಏಕೆ ಅವರ
“ ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶ” ಾಗಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ ವಿವರಿಸಲು (17:8), ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲದರ
ಮೇಲಿರುವ ದೇವರ ಾವರ್ ೌಮತ್ವವನು್ನ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ನ ಅವರ ಾಸತ್ವವು ಆಕಸಿ್ಮಕವಲ್ಲ ಆದರೆ
ಅದು ದೇವರ ಬೃ ಹತ್
ೕಜನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು (15:13-16, 50:20),
ಲೋಕವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ಅದೇ ದೇವರು, ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನು
ದೇವರು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು (3: 15-16). ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರು ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ದೇವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಪರಮ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಆರಂಭಗಳು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೃ ಷಿ ್ಟ — 1:1-2:25
2. ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾಪ — 3:1-24
3. ಆ ಾಮನ ಸಂತತಿ — 4:1-6:8
4. ನೋಹನ ಸಂತತಿ — 6:9-11:32
5. ಅಬ್ರ ಾಮನ ಚರಿತೆ್ರ — 12:1-25:18
7. ಇ ಾಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಚರಿತೆ್ರ — 25:19-36:43
8.
ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿ — 37:1-50:26
ದೇವರು ವಿಶ್ವವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದು್ದ
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ದೇವರು ಆ ಾಶವನು್ನ, ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಿದನು.
ಕ್ರ ಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ
*
ಬರಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಆದಿ ಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿತು್ತ. ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ಾಗರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
3 ಅನಂತರ ದೇವರು “ಬೆಳ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಬೆಳ ಾಯಿತು.
1 ಆದಿಯಲಿ್ಲ

2 ಭೂಮಿಯು

ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ ಎರಡನೆಯ ವಿವರಣೆ
ಆ ಬೆಳಕನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಕಂಡನು. 5 ದೇವರು ಬೆಳಕನೂ್ನ ಕತ್ತಲನೂ್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಬೆಳಕಿಗೆ
“ಹಗಲು” ಎಂದೂ, ಕತ್ತಲೆಗೆ “ಇರುಳು” ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಹೀಗೆ † ಾಯಂ ಾಲವೂ ಉದಯ ಾಲವೂ
4 ದೇವರು

ಆಗಿ

ದಲನೆಯ ದಿನ ಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ದೇವರು “ಜಲ ಾಶಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಗುಮ್ಮಟವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅದು ಕೆಳಗಿನ
ನೀರುಗಳನೂ್ನ ಮೇಲಿನ ನೀರುಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಾಡಲಿ” ಅಂದನು. 7 ದೇವರು ವಿ ಾ್ತರ ಾದ
ಗುಮ್ಮಟವನು್ನ ಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೀರುಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರುಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅದು
ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 8 ದೇವರು ಆ ಗುಮ್ಮಟಕೆ್ಕ “ಆ ಾಶ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂ
ಉದಯ ಾಲವೂ ಆಗಿ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಾಯಿತು.
9 ಅನಂತರ ದೇವರು, “ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರೆ ಾ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತು್ತ
6

ಒಣನೆಲವು ಾಣಿಸಲಿ” ಅಂದನು.
ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 10 ದೇವರು ಒಣನೆಲಕೆ್ಕ “ಭೂಮಿ” ಎಂದೂ
ಜಲ ಾಶಿಗೆ “ಸಮುದ್ರ” ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಆತನು ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು.
11 ತರು ಾಯ ದೇವರು, “ಭೂಮಿಯು ಹುಲ್ಲ ನು್ನ, ಸಸ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಬೀಜಬಿಡುವ ಾಯಿಪಲ್ಯ ದ ಗಿಡಗಳನೂ್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸಲಿ ಮತು್ತ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣಿ್ಣ ನ ಮರಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಫಲಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು, ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 12 ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಸ್ಯ ಗಳು ಬೆಳೆದವು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ಬೀಜಬಿಡುವ ಾಯಿಪಲ್ಯ ದ ಗಿಡಗಳು ಉಂಟಾದವು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣಿ್ಣ ನ
ಮರಗಳು ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದವು. ದೇವರು ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಕಂಡನು 13 ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂ
ಉದಯ ಾಲವೂ ಆಗಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಾಯಿತು.
14 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಆ ಾಶ ಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅವು ಹಗಲಿರುಳುಗಳನು್ನ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಾಡಲಿ. ಅವು ಾಲಗಳನೂ್ನ, ದಿನಸಂವತ್ಸರಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುತುಗ ಾಗಿರಲಿ.
15 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವು ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳಂತಿರಲಿ” ಅಂದನು.
ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
16 ದೇವರು ಹಗಲ ಾ್ನಳುವುದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡ ದೀಪವನೂ್ನ ಇರುಳ ಾ್ನಳುವುದಕೆ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪವನೂ್ನ ಹೀಗೆ ಎರಡು
ದೊಡ್ಡ ದೀಪಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ ಸಹ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 17 ದೇವರು
ಆ ಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ 18 ಹಗಲಿರುಳುಗಳನು್ನ
ಆಳುವುದಕೂ್ಕ ಬೆಳಕನು್ನ, ಕತ್ತಲನು್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ದೇವರು
ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಕಂಡನು. 19 ಾಯಂ ಾಲವೂ ಉದಯ ಾಲವೂ ಆಗಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಾಯಿತು.
20 ತರು ಾಯ ದೇವರು, “ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಜಲಜಂತುಗಳು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ,
ಪ ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಮ ಾ
ಜಲಚರಗಳನೂ್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಜೀವಿಗಳನೂ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಸಕಲವಿಧ ಾದ
ಪ ಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಆತನು ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಕಂಡನು.
22 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, “ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚರಿ, ಜಲಚರಗಳು ಸಮುದ್ರ ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಪ ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 23 ಹೀಗೆ
ಾಯಂ ಾಲವೂ ಉದಯ ಾಲವೂ ಆಗಿ ಐದನೆಯ ದಿನ ಾಯಿತು.
24 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜೀವಜಂತುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ;
ಪಶು, ಕಿ್ರ ಮಿಗಳೂ
ಾಡುಮೃ ಗಗಳು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿ” ಅಂದನು.
ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
*

1:2 ಅಥ ಾ ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಅಥ ಾ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾಳಿ.
ದಿನವೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

†

1:5 ಯೆಹೂದ್ಯರು

ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ

ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
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ಾಡುಮೃ ಗಗಳನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಆತನು ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಕಂಡನು.
26 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿ
ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಉಂಟು
ಾಡೋಣ. ಅವರು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಾ್ರ ಣಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎ ಾ್ಲ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಾಡಲಿ ಅಂದನು. 27 ಹೀಗೆ ದೇವರು;
“ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
ಅವರನು್ನ ಗಂಡುಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಿದನು.”
28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, “ನೀವು ಬಹು ಸಂ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚರಿ. ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಮುದ್ರ ದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಚಲಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.
29 ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು, “ಇಗೋ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಪೈ ರುಗಳನೂ್ನ,
ಬೀಜವುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಹಣಿ್ಣ ನ ಮರಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ 30 ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ತಿರು ಾಡುವ ಮೃ ಗಗಳು, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು, ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳು
ದ ಾದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಸು ಾದ ಸಸ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದು
ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 31 ದೇವರು ಾನು ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡ ಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಹು
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ತೋರಿತು. ಾಯಂ ಾಲವೂ ಉದಯ ಾಲವೂ ಆಗಿ ಆರನೆಯ ದಿನ ಾಯಿತು.
25 ದೇವರು

1

2

ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯು ಆ ಾಶಗಳು ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮಿರ್ತ ಾದವು. 2 ದೇವರು ತನ್ನ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 3 ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದಿನ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4 ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಭೂಮಿಯು ಆ ಾಶಗಳನು್ನ
ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಇದೇ.
ಏದೆನ್ ಉ ಾ್ಯ ನವನವೂ ಾ ೕತ್ಪತಿ್ತಯೂ
ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾಗ
ಾವ ವಿಧ ಾದ ಗಿಡವೂ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ಸಸ್ಯ ವೂ
ಳೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನು್ನ ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯ ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
6 ಆದರೂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರಿನ *ಬುಗೆ್ಗ ಉಕಿ್ಕ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೆಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೋಯಿಸುತಿ್ತದವು.
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7 ಹೀಗಿರಲು

ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ನೆಲದ ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಅವನ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ
ಜೀವ ಾ್ವ ಸವನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬದುಕುವ ಾ್ರ ಣಿ ಾದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವ ಾದ
ದೇವರು ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಏದೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಉ ಾ್ಯ ನವನವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾನು
ಉಂಟು ಾಡಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ತಂಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
9 ಆನಂತರ
ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ರಮ್ಯ ಾಗಿಯೂ, ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ತರಹದ ಮರಗಳನು್ನ ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ವನದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಜೀವ ಾಯಕ ವೃ ಕ್ಷವನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳೕದರ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಅರಿವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವ
ವೃ ಕ್ಷವನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದನು.
*
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10

ಏದೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ನದಿ ಹುಟಿ್ಟ ಆ ವನವನು್ನ ತೋಯಿಸುತಿ್ತತು. ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಲು್ಕ
ಉಪನದಿಗ ಾಗಿ ಕವಲೊಡೆದಿತು್ತ. 11
ದಲನೆಯದರ ಹೆಸರು ಪೀಶೋನ್, ಅದು ಬಂ ಾರ ದೊರೆಯುವ
ಹವೀಲ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. 12 ಆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಬಂ ಾರವು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ. ಅಲಿ್ಲ
ಬದೋಲಖ ಧೂಪವೂ, ಗೋಮೇಧಿಕದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನವು ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ. 13 ಎರಡನೆಯ ನದಿಯ ಹೆಸರು
ಗೀಹೋನ್, ಅದು †ಕೂಷ್ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. 14 ಮೂರನೆಯ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಟೈ ಗಿ್ರ ೕಸ್;
ಅದು ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹರಿಯುವುದು. ಾಲ್ಕನೆಯದು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿ.
15 ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏದೆನ್ ತೋಟವನು್ನ
ವ್ಯ ವ ಾಯ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವ ಾದ
ದೇವರು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 17 ಒಳೆ್ಳೕದರ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಅರಿವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವ ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನ್ನ ಾರದು. ತಿಂದ
ದಿನವೇ ಸತು್ತ ಹೋಗುವೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು, “ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಂಟಿ
ಾದ ಸಹ ಾರಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು” ಅಂದನು.

18 ಅನಂತರ

ಸರಿ

ಾಗಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ

19 ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳನೂ್ನ, ನೆಲದ ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ
ಇವುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಏನೇನು ಹೆಸರಿಡುವನೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಂದೊಂದು ಾ್ರ ಣಿಗೆ ಾವ ಾವ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನೋ ಅದೇ ಅವುಗಳ ಹೆಸ ಾಯಿತು. 20 ಹೀಗೆ
‡ಆ ಾಮನು ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೂ, ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ, ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಆದರೆ ಆ

ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಸರಿ

ಾದ ಸಹ ಾರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

21 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ

ಾದ ದೇವರು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರ ಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಅವನ ಪಕೆ್ಕಯ
ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಂಸದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. 22 ಯೆಹೋವನು
ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಲುಬನು್ನ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ,
23 “ಈಗ ಸರಿ, ಈಕೆಯು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಎಲುಬು,
ನನ್ನ ಾಂಸದಿಂದ ಬಂದ ಾಂಸವೂ ಆಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಈಕೆಯು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದ ಾರಣ ಾರೀ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವಳು” ಅಂದನು.
24 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು.
25 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆತ್ತಲೆ
ಾಗಿದ್ದರೂ ಾಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

3
ಾಪದ ಉತ್ಪತಿ್ತ
ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಉಂಟು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಡುಮೃ ಗಗಳಲಿ್ಲ ಸಪರ್ವು ಅತಿ
ಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಸಪರ್ವು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಏನ ಾ್ಮ, ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ
ಾವ ಮರದ
ಹಣ್ಣ ನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು ನಿಜ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು.
2 ಆ ಸಿ್ತ ೕಯು ಸಪರ್ಕೆ್ಕ, “ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು, 3 ಆದರೆ ತೋಟದ
್ರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಮರದ ಹಣಿ್ಣ ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ, ‘ನೀವು ಇದನು್ನ ತಿನ್ನಲೂ ಾರದು, ಮುಟ್ಟಲೂ ಕೂಡದು,
ತಿಂದರೆ ಾಯುವಿರಿ’ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದಳು.
1

†
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‡
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ಸಪರ್ವು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ, “ನೀವು ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ತಿಂದ ಕ್ಷಣವೇ
ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆಯುವವು, ನೀವು ದೇವರುಗಳಂತೆ ಆಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬೇಧವನು್ನ
ತಿಳಿಯುವಿರಿ, ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಗೊತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
4 ಆಗ

5 ನೀವು

6

ಆಗ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಆ ಮರದ ಹಣು್ಣ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಉತ್ತಮ ಾಗಿಯೂ, ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ರಮ್ಯ ಾಗಿಯೂ,
ಾನೋದಯಕೆ್ಕ ಅಪೇ ಸತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದಳು ಮತು್ತ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೊಡಲೂ, ಅವನೂ ತಿಂದನು.
7 ಕೂಡಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆದವು.
ಎಲೆಗಳನು್ನ
ೕಡಿಸಿ ಉಟು್ಟಕೊಂಡರು.

ಾವು ಬೆತ್ತಲೆ

ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಂಜೂರದ

8 ತರು

ಾಯ ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಸಂಜೆಯ ತಂ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೋಟದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಆತನ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಾಣಿಸ ಾರದೆಂದು ತೋಟದ ಮರಗಳ
ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 9 ಆಗ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲದಿ್ದೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, “ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ
ಾನು ಕೇಳಿ,
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆದರಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದನು.
11 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ನೀನು ಬೆತ್ತಲೆ
ಾಗಿದಿ್ದೕಯೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವ ಾರು? ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು ಾನು
ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ತಿಂದಿದಿ್ದ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು, “ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು, ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣ ನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು, ಾನು ತಿಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಅದಕೆ್ಕ

13 ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಆ ಸಿ್ತ ೕಗೆ, “ಇದೇನು ನೀನು
ಾಡಿದು್ದ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು,
್ರ
“ಸಪರ್ವು ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿತು, ಾನು ತಿಂದೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.

ದೇವರ ದಂಡನೆ

ಾದ ದೇವರು ಸಪರ್ಕೆ್ಕ;
“ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಡವಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಾಡುಮೃ ಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹರಿದು ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮಣ್ಣ ನೆ ್ನೕ
ತಿನು್ನವಿ.
14 ಆಗ ಯೆಹೋವ

15 ನಿನಗೂ,

ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ಹಗೆತನವಿರುವ ಾಗೆ ಾಡುವೆನು.
ಈಕೆಯ ಸಂ ಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಜಜು್ಜವುದು. ನೀನು ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕಚು್ಚವಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
16 ಆ ನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ ೕಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಗಭರ್ವೇದನೆಯನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು ನೀನು ನೋವಿನಿಂದ
್ರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಡೆಯುವಿ. ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಬಯಕೆ ಇರುವುದು, ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17

18

ಅನಂತರ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ, “ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾತು ಕೇಳಿ ತಿಂದ ಾರಣ, ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಯು ಾಪಗ್ರ ಸ್ಥ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ
ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದು ಭೂಮಿಯ ಹುಟು್ಟ ವಳಿಯನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.

ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳೂ ಕಳೆಗಳೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವು, ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳು ನಿನಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗಿರುವವು.
19 ನೀನು ಪುನಃ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ ಬೆವರು ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಬೇಕು. ನೀನು
ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಮಣೆ್ಣೕ; ಪುನಃ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವ ಾಗಿದಿ್ದೕ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ *ಹವ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಆದುದರಿಂದ ಬದುಕಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಆಕೆಯೇ ಮೂಲ ಾಯಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 21 ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಆ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಚಮರ್ದ
ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಾಡಿ ತೊಡಿಸಿದನು.
20 ಆ

ಆ ಾಮ ಹವ್ವಳನು್ನ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರ ಾಕಿದು್ದ
ಯೆಹೋವ ದೇವರು “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬೇಧವನ್ನರಿತು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನಂ ಾದನ ಾ್ಲ? ಇದರಿಂದ ಇವನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಜೀವವೃ ಕ್ಷದ ಫಲವನು್ನ ಸಹ ತಿಂದು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಬದುಕುವವ ಾಗ ಾರದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ
22

ಮಣಿ್ಣ ನ ಭೂಮಿಯನೆ್ನೕ ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಏದೆನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಬಿಟ್ಟ ನು. 24 ಹೀಗೆ ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ, ಜೀವವೃ ಕ್ಷಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ, ಏದೆನ್ ವನದ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಯರನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಧಗಧಗಿಸು ಾ್ತ
ಉರಿಯುವ ಜಾ್ವಲೆಯ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.

4

ಾಯಿನನು ಮತು್ತ ಹೇಬೆಲನು
1 ಆ ಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಹವ್ವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು ಆಕೆ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾಯಿನನನು್ನ
ಹೆತು್ತ, “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
2 ತರು ಾಯ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೇಬೆಲನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಹೇಬೆಲನು ಕುರಿ ಾಯುವವ ಾದನು. ಾಯಿನನು
ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾರ ಾದನು.
3 ಾ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಾಯಿನನು ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ
ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 4 ಹೇಬೆಲನು ಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಚೊಚ್ಚಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ತಂದು ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಿದನು, ಯೆಹೋವನು ಹೇಬೆಲನನೂ್ನ ಅವನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 5 ಆದರೆ ಾಯಿನನನೂ್ನ ಅವನ ಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಿನನು ಬಹು
ಕೋಪಗೊಂಡನು, ಅವನ ಮುಖವು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿತು.
6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಾಯಿನನಿಗೆ, “ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 7 ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದಲು
ಾರಣವೇನು? ನೀನು ತಲೆ ತಗಿ್ಗಸಲು ಾರಣವೇನು? ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ ಾಡಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯು
ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲವೇ? ಾಪವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಅದು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
8 ತರು ಾಯ
ಾಯಿನನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೇಬೆಲನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು.
ಅವರು
*ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾಯಿನನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದನು.
9 ಯೆಹೋವನು ಾಯಿನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೇಬೆಲನು ಎಲಿ್ಲ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
“ ಾನರಿಯೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಗೆ ಾನೇನು ಾವಲು ಾರನೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಏನು
ಾಡಿದೆ?
ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಗಿ ನನಗೆ
ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ. †ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ರಕ್ತವು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಗಿ ನನಗೆ
ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ. 11 ಈಗ

ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಸುರಿಸಿದ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೆನೆದ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಾಪ ಬಂತು.
12 ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ವ್ಯ ವ ಾಯ
ಾಡಿದರೂ, ಅದು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಫಲಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವವನು ದೇಶ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನೂ ಆಗಿರುವಿ” ಎಂದನು.
13 ಆಗ ಾಯಿನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಅಪ ಾಧದ ಫಲ ಸಹಿಸ ಾರದ ಾ್ಟ ಗಿದೆ. 14 ಇಗೋ, ನೀನು
ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸಮು್ಮ ಖದಿಂದ ಮರೆ ಾಗಿರುವೆನು.
*

3:20 ಹವ್ವ ಅಂದರೆ ಜೀವ * 4:8 ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಾ ಎಂದು ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲದೆ.
ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಗಿ ನನಗೆ
ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ.

†

4:10 ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ರಕ್ತವು
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ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾರಿ ಾಗಿ ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟ ನೂ ಆಗಬೇ ಾಯಿತು; ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಂಡವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ ಾಯಿನನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆದವನಿಗೆ ಏಳರಷು್ಟ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ
ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಯಿನನನು್ನ ಕಂಡವರು ಕೊಲ್ಲದ ಾಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಗುರುತನು್ನ ಇಟ್ಟ ನು. 16 ಆಗ ಾಯಿನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಏದೆನ್
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ‡ನೋದ್ ಎಂಬ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು.
ಾಯಿನನ ಸಂ ಾನದವರು
ಾಯಿನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು ಅವಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಹನೋಕನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಾಯಿನನು ಒಂದು ಊರನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಹನೋಕ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
18 ಹನೋಕನಿಂದ ಈ ಾದನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
ಈ ಾದನು ಮೆಹೂ ಾಯೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಮೆಹೂ ಾಯೇಲನು ಮೆತೂ ಾಯೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಮೆತೂ ಾಯೇಲನು ಲೆಮೆಕನನು್ನ ಪಡೆದನು.
19 ಲೆಮೆಕನು ಆ ಾ, ಚಿ ಾ್ಲ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 20 ಆ ಾಳು
ಾ ಾಲನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು; ದನಕರುಗಳನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ಪುರುಷನು
ಇವನೇ. 21 ಇವನ ತಮ್ಮ ನ ಹೆಸರು ಯೂ ಾಲನು; ಇವನು ಕಿನ್ನರಿ ಮತು್ತ ಕೊಳಲುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವವರ
ಮೂಲ ಪುರುಷನು. 22 ಚಿ ಾ್ಲ ಎಂಬುವವಳು ತೂಬಲ್ ಾಯಿನನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಇವನು ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ
ಾಮ್ರ ದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಕುಲುಮೆ ಾರರಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ತೂಬಲ್ ಾಯಿನನ ತಂಗಿಯ
ಹೆಸರು ನಯ ಾ.
23 ಲೆಮೆಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು;
“ಆ ಾ, ಚಿ ಾ್ಲ, ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಡಿರಿ;
ಲೆಮೆಕನ ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.
ನನಗೆ ಾಯ ಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕೊಂದೆನು;
ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದ ಒಬ್ಬ ಾ್ರ ಯಸ್ಥನನು್ನ ಹತ ಾಡಿದೆನು.
24 ಾಯಿನನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಏಳರಷು್ಟ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ ಬರುವು ಾದರೆ,
ಲೆಮೆಕನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವನಿಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳರ ಾ್ಟ ಗುವುದು ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದನು.
17

ಸೇತನು ಮತು್ತ ಎನೋಷನು
ಾಮನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು ಆಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ, “ ಾಯಿನನು
ಕೊಂದು ಾಕಿದ ಹೇಬೆಲನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು” ಎಂದು, ಆ
ಮಗುವಿಗೆ “ಸೇತ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 26 ತರು ಾಯ ಸೇತನು ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಎನೋಷ್”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಜನರು, “ಯೆಹೋವ” ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅಂದಿನಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
25 ಆ

5

ಆ ಾಮನ ವಂ ಾವಳಿ
1ಪೂವರ್ 1:1-4
1 ಆ ಾಮನ
ವಂಶದವರ
ಾಖಲೆ:
ದೇವರು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ತನ್ನ
ಹೋಲಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಿದನು. 2 ಅವರನು್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ “ಮನುಷ ್ಯ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
3 ಆ ಾಮನು ನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ, ರೂಪದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿ
ಾದ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಸೇತನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 4 ಸೇತನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಆ ಾಮನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟುನೂರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 5 ಆ ಾಮನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್
ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.
‡

4:16 ನೋದ್ ಎಂದರೆ ಅಲೆ ಾಡು.
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6 ಸೇತನು

7 ಎನೋಷನು

ನೂರ ಐದು ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ, ಎನೋಷನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ,
ಸೇತನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು, ಎಂಟುನೂರ ಏಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 8 ಸೇತನು ಒಟು್ಟ
ಒಂಭೈ ನೂರ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.
9 ಎನೋಷನು ತೊಂಭತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ, ಕೇ ಾನನನು್ನ ಪಡೆದನು. 10 ಕೇ ಾನನು ಹುಟಿ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಎನೋಷನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೈ ದು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
11 ಎನೋಷನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈ ನೂರ ಐದು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.
12 ಕೇ ಾನನು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ, *ಮಹಲಲೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13 ಮಹಲಲೇಲನು ಹುಟಿ್ಟದ

ಮೇಲೆ ಕೇ ಾನನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟುನೂರ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
14 ಕೇ ಾನನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈ ನೂರ ಹತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.
15 ಮಹಲಲೇಲನು ಅರವತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಯೆರೆದನನು್ನ ಪಡೆದನು. 16 ಯೆರೆದನು ಹುಟಿ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಮಹಲಲೇಲನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್
ಬದುಕಿದನು.
17 ಮಹಲಲೇಲನು ಒಟು್ಟ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಭತೆ ದು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.
18 ಯೆರೆದನು ನೂರ ಅರುವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಹನೋಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. 19 ಹನೋಕನು
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆರೆದನು ಎಂಟುನೂರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 20 ಯೆರೆದನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈ ನೂರ
ಅರುವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.
21 ಹನೋಕನು ಅರುವತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಮೆತೂಷೆಲಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. 22 ಮೆತೂಷೆಲಹನು
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹನೋಕನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ದೇವರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಮುನೂ್ನರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 23 ಹನೋಕನು ಬದುಕಿದ ಒಟು್ಟ ಾಲ ಮುನೂ್ನರ ಅರುವತೆ ದು
ವಷರ್ಗಳು. 24 ಹನೋಕನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇರು ಾಗ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಾರಣ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗಿ ಾಣದೆ ಹೋದನು.
25 ಮೆತೂಷೆಲಹನು ನೂರ ಎಂಭತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಲೆಮೆಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. 26 ಲೆಮೆಕನು
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೆತೂಷೆಲಹನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಏಳುನೂರ ಎಂಭತೆ್ತರಡು ವಷರ್
ಬದುಕಿದನು. 27 ಮೆತೂಷೆಲಹನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈ ನೂರ ಅರುವತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.
28 ಲೆಮೆಕನು ನೂರ ಎಂಭತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು.
29 ಅವನಿಗೆ
“ನೋಹ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟು್ಟ, “ಯೆಹೋವನು ಾಪಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಕೈ ಕೆಸ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಶ್ರ ಮೆಗೆ ಈ ಮಗನಿಂದ ಆದರಣೆ ಸಿಕು್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ನೋಹನು
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಲೆಮೆಕನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಐನೂರ ತೊಂಭತೆ ದು ವಷರ್
ಬದುಕಿದನು. 31 ಲೆಮೆಕನು ಒಟು್ಟ ಏಳುನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.
32 ನೋಹನು ಐನೂರು ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಶೇಮ್, ಾಮ್, ಯೆಫೆತ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.
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ಮನುಷ ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.
ಇವರಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
*ದೇವಪುತ್ರರು
ೌಂದಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ
ತಮಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾದವರನು್ನ

ಹೆಂಡತಿಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “†ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಹೆಣಗಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಕ್ತ ಾಂಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ಯ ರ್ರೇ. ಅವರು ನೂರ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ ಬದುಕುವರು” ಅಂದನು.
*

5:12 ಮಹಲಲೇಲ ಎಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.

*

6:2 ಪರಲೋಕದ ಆತ್ಮ ಗಳು.

†

6:3 ಜೀವವನು್ನ ನೀಡುವ ಆತ್ಮ.
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4

ಅನಂತರ ದೇವಪುತ್ರರು ಮನುಷ ್ಯ ಪುತಿ್ರ ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಿ ಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಆ
ಾಲದಿಂದಲೂ ಅ ಾದ ನಂತರವೂ ಜಗದಲಿ್ಲ ನೆಫೀಲಿಯರು ಇದ್ದರು. ಇವರೇ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳು ಎಂದು ಹೆಸ ಾದವರು.
5 ಮನುಷ ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿರುವುದನೂ್ನ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ
ೕಚಿಸುವುದೆಲ್ಲವು
ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನೋಡಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ವ್ಯ ಥೆಪಟು್ಟ, ತನ್ನ
ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಂಡನು.
7 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ಮನುಷ ್ಯ ಜಾತಿಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು; ಮನುಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ಾಡುಮೃ ಗ, ಕಿ್ರ ಮಿ, ಕೀಟ, ಪ ಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ದುಃಖ ಾಗುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ದುಃಖಿಸಿದನು. 8 ಆದರೆ ನೋಹನ ನಡವಳಿಕೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚು್ಚ ಗೆ ಾದುದರಿಂದ ನೋಹನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ದಯೆ ದೊರಕಿತು.
ನೋಹನ ಚರಿತೆ್ರ
ನೋಹನ ಚರಿತೆ್ರ: ನೋಹನು ಸತ್ಯ ವಂತನೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತನು ಆಗಿದ್ದನು; ಅವನು
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 10 ನೋಹನು ಶೇಮ್, ಾಮ್, ಯೆಫೆತ್ ಎಂಬ
ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.
11 ಭೂಲೋಕದವರು ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿಂದ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂಸೆ ಮತು್ತ
ಅ ಾ್ಯಯ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 12 ದೇವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅದು ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ
ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿತು್ತ. ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
13 ಆಗ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ವನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಭೂಲೋಕವು
ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದೆ; ಾನು ಭೂಮಿ
ಂದಿಗೆ ಅವರನೂ್ನ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
14 ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತು ಾಯಿ ಮರದಿಂದ ‡ ಾವೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೋ; ಅದರಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಕೋಣೆಗಳು
9

15 ನೀನು ಅದನು್ನ
ಇರಬೇಕು; ಒಳಕೂ್ಕ ಹೊರಕೂ್ಕ ಾಳವನು್ನ ಹಚು್ಚ.
ಾಡಬೇ ಾದ ವಿ ಾನ
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅದು ಮುನೂ್ನರು
ಳ ಉದ್ದವೂ, ಐವತು್ತ
ಳ ಅಗಲವೂ, ಮೂವತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರವೂ
ಉಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 16 ಅದರ ಚಾವಣಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು
ಳ ಎತ್ತರದ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ
ಾಡಬೇಕು; ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಗಿಲನಿ್ನಡಬೇಕು. ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂ ಾಗಿ ಮೂರು ಅಂತಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. 17 ಾನಂತೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ
ಸಕಲ ಾ್ರ ಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು; ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಲಯ ಾಗುವುದು.
18 “ಆದರೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು,
ಸೊಸೆಯರು ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರ ತಿ ಜಾತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದು
ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣು್ಣ ಹೀಗೆ ಎರಡೆರಡನು್ನ ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
20 ಪಶು, ಪ , ಾಡುಮೃ ಗ, ಕಿ್ರ ಮಿ, ಕೀಟ ಇವುಗಳ ಸಕಲ ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಎರಡೆರಡು ಬದುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವು. 21 ನಿನಗೂ ಅವುಗಳಿಗೂ
ೕಷಣೆ ಾಗುವಂತೆ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಆ ಾರ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ದೇವರು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ಪ್ರ ಾರವೇ ನೋಹನು
ಾಡಿದನು.

7

ಜಲಪ್ರಳಯ
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನೋಹನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿರಿ; ಈಗಿರುವ
ಮನುಷ ್ಯ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಎ ಾ್ಲ
‡
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ಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳು ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧವಲ್ಲದ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಗಳನೂ್ನ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3 ಪ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏಳೇಳು ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಆ ಾ ಜಾತಿಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡಬೇಕು. 4 ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಾನು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ಾನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಿದ ಜೀವ ಾಶಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನೋಹನು
ಾಡಿದನು.
6 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಳಯವುಂಟಾ ಾಗ ನೋಹನು ಆರುನೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
7 ಆಗ ನೋಹನು ಪ್ರಳಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯರು ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದನು. 8 ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ ಶುದ್ಧ, ಅಶುದ್ಧ, ಪಶು ಪ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ 9 ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಗಳು
ೕಡಿ
ೕಡಿ ಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ನೋಹನ ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವು. 10 ಆ ಏಳು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು.
11 ನೋಹನ ಜೀವ ಾನದ ಆರುನೂರು ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಾಗರದ ಒರತೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡವು; ಆ ಾಶದ ತೂಬುಗಳೂ ತೆರೆದವು. 12 ನಲ್ವತು್ತ
ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿರುಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.
13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೋಹನೂ ಶೇಮ್,
ಾಮ್, ಯೆಫೆತರೆಂಬ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ಮೂರು ಮಂದಿ ಸೊಸೆಯರೂ ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದರು. 14 ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಜಾತಿಯ
ಮೃ ಗ, ಪಶು, ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ
ದ ಾದ ರೆಕೆ್ಕಯಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ 15 ಎರಡೆರಡು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವು. 16 ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣು್ಣ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದವು. ಯೆಹೋವನು
ನೋಹನನು್ನ ಒಳಗೆ ಇಟು್ಟ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು.
17 ಜಲಪ್ರಳಯವು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೀರು ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಾವೆಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲು
ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇ ಾಡಿತು. 18 ನೀರು ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಾವೆಯು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿತು. 19 ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗಿ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಗಳೂ ಮುಚಿ್ಚಹೋದವು. 20 ನೀರು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಂತಲೂ *ಹದಿನೈ ದು
ಳ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೆಚ್ಚಲು ಅವುಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಮುಚಿ್ಚಹೋದುದರಿಂದ, 21 ಪಶು, ಪ , ಮೃ ಗ, ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳು
ಮನುಷ ್ಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಸಕಲ ಭೂಜಂತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾದವು.
22 ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿ ಾಡುವ ಭೂಜಂತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ತವು. 23 ಮನುಷ ್ಯ
ದಲುಗೊಂಡು ಪಶು,
ಪ , ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳ ವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದದೆ್ದ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು; ನೋಹನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಿಗಳೂ ಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡವು.
24 ಪ್ರಳಯದ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೂರೈ ವತು್ತ ದಿನ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿ ನಿಂತಿತು.

8
ಜಲಪ್ರಳಯದ ಅಂತ್ಯ
1 ತರು ಾಯ ದೇವರು ನೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮೃ ಗಪಶುಗಳನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ
ಾಡ ಾಗಿ ನೀರು ತಗಿ್ಗತು. 2 ಭೂಮಿಯ
ಅಡಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳೂ ಆ ಾಶದ ತೂಬುಗಳೂ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು. ಆ ಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುತಿ್ತದ್ದ
ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರು ಕ್ರ ಮೇಣ ಾಗಿ ತಗು್ಗ ಾ್ತ ಬಂತು. 3 ಹೀಗೆ ನೂರೈ ವತು್ತ
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು. 4 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವೆಯು
ಅ ಾ ಾಟ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು. 5 ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೂ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿತು.
ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಶಿಖರಗಳು ಾಣಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದವು.
*
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6 ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗ

ಾದ ಮೇಲೆ ನೋಹನು ಾನು ಾಡಿದ ಾವೆಯ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ಾಗೆ
ಂದನು್ನ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟ ನು. 7 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರು ಒಣಗುವ ತನಕ ಆ ಾಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ
ಇತು್ತ. 8 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೋಹನು
ಾರಿ ಾಳ ಂದನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟ ನು. 9 ಆದರೆ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಇದು್ದದರಿಂದ ಾರಿ ಾಳವು
ಾಲಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಾಣದೆ ತಿರುಗಿ ಾವೆಗೆ ಬಂದಿತು. ನೋಹನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದು ಾವೆಯಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 10 ಅವನು ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬಿಟ್ಟ ನು. 11 ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾರಿ ಾಳವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು, ಆ ಾ, ಅದರ ಾಯಲಿ್ಲ
ಎಣೆ್ಣ ಮರದ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಇತು್ತ. ನೋಹನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು
ಹೋಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಮತೆ್ತ ಏಳು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಬಿಡಲು ಅದು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
13 ಆರುನೂರ ಒಂದನೆಯ ವಷರ್ದ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರು ಇಳಿದಿತು್ತ. ನೋಹನು ಾವೆಯ ಗ ಾ ಯನು್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ ಾಗಿ, ಆ ಾ, ಭೂಮಿಯು
ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಣಗಿತು್ತ. 14 ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಣಗಿತು್ತ.
15 ಆಗ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, 16 “ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾವೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಾ; 17 ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪಶು, ಪ , ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟ ಮುಂ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಹೊರಗೆ
ಬರಲಿ; ಅವುಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹು ಸಂ ಾನ ಾಗಲಿ; ಅವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 18 ನೋಹನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯರು ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. 19 ಎ ಾ್ಲ
ಮೃ ಗಗಳು, ಪಶು ಪ ಗಳು, ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾವೆಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದವು.
ನೋಹನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದು್ದ

20 ಆಗ ನೋಹನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ

ಾದ ಪ್ರ ತಿ ಪಶು
ಪ ಗಳಿಂದ ಆಯು್ದಕೊಂಡು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿದನು. 21 ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಗಮಗಮಿಸಲು ಆತನು ಹೃ ದಯದೊಳಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃ ದಯದ ಆಲೋಚನೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೆಟ್ಟದು್ದ,
ಆದರೂ ಾನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನೂ್ನ
ಈಗ ಾಶ ಾಡಿದಂತೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಭೂಮಿಯು ಇರುವವರೆಗೆ ಬಿತು್ತವ ಾಲವೂ
ಕೊಯು್ಯ ವ ಾಲವೂ ಚಳಿಯೂ, ಮಳೆಯೂ, ಬೇಸಿಗೆ ಾಲವೂ, ಹಿಮ ಾಲವೂ, ಹಗಲೂ, ಇರುಳೂ ಇವುಗಳ
ಕ್ರ ಮ ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

9
ನೋಹನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1 ದೇವರು ನೋಹನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬಹುಸಂ

ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಹೆಚಿ್ಚರಿ; ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೃ ಗಗಳೂ, ಆ ಾಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಪ ಗಳೂ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರ ಮಿಗಳೂ, ಸಮುದ್ರ ದ ಮೀನುಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಹೆದರುವವು.
ಾನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 3 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳೂ
ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವವು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಹಸಿರುಪಲ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
4 ಆದರೆ
ಾಂಸವನು್ನ ಅದರ ಜೀವಸತ್ವ ಾದ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಜೀವ
ಇದೆ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವವನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು. ಮೃ ಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕೂ್ಕ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು. ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಹತ ಾದವನು ಅವನ ಸಹೋದರ ಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು. ನರಹತ್ಯ ವು ಸಹೋದರ ಹತ್ಯ ವಲ್ಲವೇ?
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6

ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾರು ಮನುಷ ್ಯ ನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ ಸುರಿಸುವನು.
7 ನೀವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚರಿ; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಸಂ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, 9 “ಕೇಳಿರಿ
ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ
10 ನಿ
ತರು ಾಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೂ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
್ಮಂದಿಗೆ
ಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಪಶು ಪ , ಮೃ ಗ, ಸಕಲ ಭೂಜಂತುಗ ಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾವುದೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾವ ಾ್ರ ಣಿಗಳೂ ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ
ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಳು ಾಡುವ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ದೇವರು ಪುನಃ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಾಶಿಗಳನೂ್ನ
ಕುರಿತು ತಲತ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಡುವ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಇಟಿ್ಟರುವ ಈ
13 ನನಗೂ ಭೂಜೀವಿಗಳಿಗೂ
ಾಮನಬಿಲೆ್ಲೕ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು.
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಇದೇ ಗುರು ಾಗಿರಲಿ. 14 ಾನು ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಮೇಘಗಳನು್ನ ಕವಿಸು ಾಗ ಆ ಾಮನಬಿಲು್ಲ
ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುವುದು. 15 ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಜೀವ ಾಶಿಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀರು ಹೆಚಿ್ಚ ಎ ಾ್ಲ ಭೂಜೀವಿಗಳನು್ನ

ಾಳು ಾಡುವ ಪ್ರಳಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಆ ಾಮನಬಿಲು್ಲ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಾಣಿಸು ಾಗ ಾನು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿ ದೇವ ಾದ ನನಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆದ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಅಂದನು.
17 ಮತು್ತ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ನನಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಭೂಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಗುರುತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಶೇಮ್ ಯೆಫೆತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಶೀ ಾರ್ದ, ಾ ಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊರೆತ ಾಪ
18 ಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ ಶೇಮ್, ಾಮ್, ಯೆಫೆತ್. ಾಮನು
ಾ ಾನನ ತಂದೆಯು. 19 ಈ ಮೂವರು ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಿಂದಲೇ ಜನರು ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಗಿ
ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರು.
20 ನೋಹನು ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು; ಾ್ರ ತೋಟ
ಾಡುವುದನು್ನ
ದಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದವನು
ಇವನೇ. 21 ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿ ತನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ
ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. 22 ಾ ಾನನ ತಂದೆ ಾದ ಾಮನು ತಂದೆಯು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಹೊರಗಿದ್ದ
ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಶೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಫೆತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ಆಗ ಶೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಫೆತರು
ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಿ್ಮ ಬ್ಬರ ಬೆನಿ್ನ ನ ಮೇಲೆ
ಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಂ ಾಗ ಾಗಿ ನಡೆದು
ತಂದೆಗೆ ಹೊದಿಸಿ ಅವನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. ಅವರು ಹಿಮು್ಮ ಖ ಾಗಿದು್ದದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
24 ನೋಹನು ಾ್ರ ಾರಸದ ಅಮಲಿನಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಕಿರಿಯ ಮಗನು
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದು, 25 “ ಾ ಾನನು
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ.
ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಾ ಾನು ಾಸ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು.
26 ಅವನು ಇನೂ್ನ ನುಡಿದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಶೇಮನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ;
ಾ ಾನನು ಅವರಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿರಲಿ.
27 ಯೆಫೆತನ ಮೇರೆಯನು್ನ ದೇವರು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ,
ಅವನು ಶೇಮನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರಲಿ,
ಾ ಾನನು ಅವರಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದನು.
28 ಪ್ರಳಯ ಾದ ಮೇಲೆ ನೋಹನು ಮುನೂ್ನರೈ ವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 29 ನೋಹನು ಒಂಭೈ ನೂರ
ಐವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು.
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ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂ ಾನ
1ಪೂವರ್ 1:5-23
1 ನೋಹನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಶೇಮ್, ಾಮ್, ಯೆಫೆತ್ ಎಂಬುವವರ ಸಂ ಾನದವರ ಚರಿತೆ್ರ: ಜಲಪ್ರಳಯದ
ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
2 ಯೆಫೆತನ ಸಂ ಾನದವರು
ಾರೆಂದರೆ - ಗೋಮೆರ್, ಾಗೋಗ್, ಾದಯ್, ಾ ಾನ್, ತೂಬಲ್,
ಮೆಷೆಕ್, ತೀ ಾಸ್ ಎಂಬವರು.
3 ಗೋಮೆರನ ಸಂ ಾನದವರು - ಅಷೆ ್ಕನಸ್, ರೀಫತ್, ತೋಗಮರ್ ಎಂಬವರು.
4
ಾ ಾನನ ಸಂ ಾನದವರು - ಎಲೀ ಾ, ಾಷೀರ್ಷ್, ಕಿತಿ್ತೕಮ್, ದೋ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದವರು. ಇವರು
ಸಮುದ್ರ ದ ರೇವು ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರು. 5 ದೇಶ, ಾಷೆ, ಕುಲ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೇ
ಯೆಫೆತನ ವಂಶದವರು.
6 ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು
ಾರೆಂದರೆ - ಕೂಷ್, ಮಿಚ್ರ ಯಿಮ್, ಪೂತ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬುವವರು.
7 ಕೂಷನ ಸಂ ಾನದವರು
ಾರೆಂದರೆ - ಸೆ ಾ, ಹವೀಲ, ಸ ಾ್ತ, ರಗ್ಮ, ಸಬ್ತ ಾ ಎಂಬವರು. ರಗ್ಮ
ಸಂ ಾನದವರು - ಶೆ ಾ, ದೆ ಾನ್ ಎಂಬುವವರು.
8 ಕೂಷನು ನಿ
್ರ ೕದನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ
ದಲನೆಯ
ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು. 9 ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿ ್ರ ೕದನು ದಿಟ್ಟ ಬೇಟೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಿಟ್ಟ ಬೇಟೆ ಾರ ಾಗಿಸಲಿ” ಎಂಬ ಾದೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಹೇಳುವುದುಂಟು. 10 ಶಿ ಾರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ * ಾಬೆಲ್, ಯೆರೆಕ್, ಅಕ್ಕದ್, ಕಲೆ್ನೕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ
ಅವನ ಾಜ್ಯ ದ ಮೂಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು. 11 ಅವನು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಿನೆವೆ, ರೆಹೋಬೋತೀರ್, ಕೆಲಹ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, 12 ನಿನೆವೆಗೂ ಕೆಲಹಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇರುವ
ರೆಸೆನ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. ರೆಸೆನ್ ಮ ಾಪಟ್ಟಣವೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
13 ಮಿಚ್ರ ಯಿಮ್ಯ ರಿಂದ ಲೂದ್ಯರು, ಅ ಾಮ್ಯರು, ಲೆ ಾಬ್ಯರು, ನಫು ್ತಹ ್ಯರು, ಹುಟಿ್ಟದರು. 14 ಪತು್ರ ಸ ್ಯರು,
ಕಸು್ಲಹ ್ಯರು, ಕ ್ತೕಯರ್ರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು.
15 ಾ ಾನ್ ವಂಶದಲಿ್ಲ
ದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ಸೀದೋನ್; ಆ ಮೇಲೆ ಹೇತ್ ಹುಟಿ್ಟದನು.
16 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಅ
ೕರಿಯರು, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, 17 ಹಿವಿ್ವಯರು, ಅಕಿರ್ಯರು,
ಸೀನಿಯರು ಾ ಾನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು. 18 ಾಲ ಕ್ರ ಮೇಣ ಾಗಿ ಈ ಾ ಾನ್ಯರ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಸೀನಿಯರು,
ಅ ಾರ್ದಿಯರು, ಚೆ ಾರಿಯರು, ಹದೋ ಾಮರು, ಹ ಾತಿಯರು ಹರಡಿ ಾ ಾನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು.
19 ಾ ಾನ್ಯರ ಸೀಮೆಯು ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗೆ ಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ
ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಜಾ
ಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಸೊದೋಮ್, ಗೊ ೕರ, ಅ ಾ್ಮ, ಚೆಬೋಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಲೆ ಾ ಊರಿನವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ.
20 ಕುಲ, ಾಷೆ, ದೇಶ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೇ ಾಮನ ವಂಶದವರು.
21 ಇಬಿ್ರ ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮೂಲಪುರುಷನನೂ, ಯೆಫೆತನ ಅಣ್ಣ ನೂ ಆಗಿದ್ದ ಶೇಮನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
22 ಶೇಮನ ಮಕ್ಕಳು - ಏ ಾಮ್, ಅಶೂ್ಶರ್, ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಲೂದ್, ಅ ಾಮ್ ಎಂಬವರು.
23 ಅ ಾಮ್ ಸಂ ಾನದವರು - ಊಸ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್, ಮಷ್ ಎಂಬವರು.
24 ಅಪರ್ಕ್ಷದನಿಂದ ಶೆಲಹನೂ, ಶೆಲಹನಿಂದ ಎಬರನೂ ಹುಟಿ್ಟದನು.
25 ಎಬರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಪೆಲೆಗೆಂಬ ಹೆಸರು; ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು
ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅವನ ತಮ್ಮ ನ ಹೆಸರು
ಾ್ತನ್.
26
ಾ್ತನನ ಸಂ ಾನದವರು - ಅಲೊ್ಮೕ ಾದ್, ಶೆಲೆಪ್, ಹಚ ಾರ್ವೆತ್, ಯೆರಹ, 27 ಹದೋ ಾಮ್,
ಊಜಾಲ್, ದಿ ಾ್ಲ, 28 ಓ ಾಲ್, ಅಬೀಮಯೇಲ್, ಶೆ ಾ, ಓಫೀರ್, ಹವೀಲ,
ೕ ಾಬ್ ಎಂಬವರು.
29 ಹದೋ ಾಮ್, ಊಜಾಲ್, ದಿ ಾ್ಲ, ಓ ಾಲ್, ಅಬೀಮಯೇಲ್, ಶೆ ಾ, ಓಫೀರ್, ಹವೀಲ,
ೕ ಾಬ್
ಈ ಕುಲಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾ್ತನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವು.
*
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30 ಇವರ

ನಿ ಾಸವು ಮೇ ಾ ಸೀಮೆ
ದಲುಗೊಂಡು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಸೆಫಾರ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ
ವರೆಗೂ ಇತು್ತ.
31 ಕುಲ, ಾಷೆ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೇ ಶೇಮನ ವಂಶದವರು.
32 ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೇ ನೋಹನ ವಂಶದವರು. ಜಲಪ್ರಳಯ ಾದ ನಂತರ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗಗಳು ಇವರೇ.

11

ಾಬೆಲ್ ಗೋಪುರ ಮತು್ತ ಾ ಾಬೇಧ
ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಾಷೆ; ಒಂದೇ ಾತು ಇತು್ತ. ಾ ಾಭೇದಗಳೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
2 ಜನರು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ *ಶಿ ಾರ್ ದೇಶದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ
ನೆಲೆಸಿದರು.
3 “ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬನಿ್ನ,
ಾವು ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿ, ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಸುಡೋಣ,” ಎಂದು ಅವರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕಲಿ್ಲಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ, ಸುಣ್ಣಕೆ ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
4 ಅವರು, “ಬನಿ್ನರಿ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ,
ಜೇಡಿಮಣ್ಣ ನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಿದರು.
ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟ ವ ಒಂದು ಗೋಪುರವನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ; ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
5 ಮನುಷ ್ಯರು ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಗೋಪುರವನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಇಳಿದು
ಬಂದನು. 6 ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು, “ಇವರು ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗ; ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಾಷೆ.
ಾ್ರರಂಭದಲೆ್ಲೕ ಇವರು ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ೕಜನೆ
ಂದಿಗೆ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಇವರು ಏನು ಾಡಲು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದರೂ ಇವರಿಗೆ ಾವುದೂ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಇವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರ ಾತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇವರ ಾಷೆಯನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡೋಣ ಬನಿ್ನ” ಎಂದನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಅವರನು್ನ ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನು.
ಅವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣ ಕಟು್ಟ ವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು. 9 ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಾಷೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ
ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ † ಾಬೆಲ್ (ದೇವರ ಾಗಿಲು) ಎಂಬ
1 ಆಗ

ಹೆಸ ಾಯಿತು.

ಶೇಮನ ವಂಶದವರ ಚರಿತೆ್ರ
ಶೇಮನ ವಂಶವೃ ಕ್ಷ: ಜಲಪ್ರಳಯವು ಕಳೆದು ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಶೇಮನು ನೂರು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಅಪರ್ಕ್ಷದನನು್ನ ಪಡೆದನು. 11 ಶೇಮನು ಅಪರ್ಕ್ಷದನನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಐನೂರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
12 ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಮೂವತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಶೆಲಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13 ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೆಲಹನನು್ನ
ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಾನೂರ ಮೂರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
14 ಶೆಲಹನು ಮೂವತ್ತ ಾಲು್ಕ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಎಬರನನು್ನ ಪಡೆದನು. 15 ಶೆಲಹನು ಎಬರನನು್ನ ಪಡೆದ
ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಾನೂರ ಮೂರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
16 ಎಬರನು ಮೂವತ್ತ ಾಲು್ಕ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಪೆಲೆಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 17 ಎಬರನು ಪೆಲೆಗನನು್ನ ಪಡೆದ
ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಾನೂರ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
18 ಪೆಲೆಗನು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ರೆಗೂವನನು್ನ ಪಡೆದನು. 19 ಪೆಲೆಗನು ರೆಗೂವನನು್ನ ಪಡೆದ
ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಇನೂ್ನರ ಒಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
20 ರೆಗೂವನು ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಸೆರೂಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 21 ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನನು್ನ
ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಇನೂ್ನರ ಏಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
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ಸೆರೂಗನು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾಹೋರನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಸೆರೂಗನು ಾಹೋರನನು್ನ
ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಇನೂ್ನರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
24 ಾಹೋರನು ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ತೆರಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. 25 ಾಹೋರ್ ತೆರಹನನು್ನ
ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ನೂರ ಹತೊ್ತಂಬತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
26 ತೆರಹನು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಅ ಾ್ರ ಮ, ಾಹೋರ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.
ತೆರಹನ ವಂಶದವರ ಚರಿತೆ್ರ
ತೆರಹನ ವಂಶದವರ ಚರಿತೆ್ರ ಯು: ತೆರಹನು ಅ ಾ್ರ ಮ, ಾಹೋರ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬುವರನು್ನ
ಪಡೆದನು.
ಾ ಾನನು ಲೋಟನನು್ನ ಪಡೆದನು. 28 ಾ ಾನನು ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಕಲಿ್ದೕಯರ ಊರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ತೆರಹನ ಮುಂದೆಯೇ ಸತ್ತನು. 29 ಅ ಾ್ರ ಮನೂ
ಾಹೋರನೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅ ಾ್ರ ಮನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಾರಯಳು, ಾಹೋರನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಿ ಾ್ಕ. ಈಕೆಯು ಾ ಾನನ ಮಗಳು; ಾ ಾನನು ಮಿಲ್ಕಳಿಗೂ ಇಸ್ಕಳಿಗೂ ತಂದೆ.
30 ಾರಯಳು ಬಂಜೆ
ಾಗಿದುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
31 ತೆರಹನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ರ ಮನನೂ್ನ, ತನಗೆ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಾ ಾನನಿಗೆ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ
ಲೋಟನನೂ್ನ, ತನಗೆ ಸೊಸೆಯೂ ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಾರಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕಲಿ್ದೕಯರ ಊರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರು ಾ ಾನ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
32 ತೆರಹನು ಇನೂ್ನರ ಐದು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು.
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ದೇವರು ಅ ಾ್ರ ಮನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ, “ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ, *ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ, ತಂದೆಯ
ಮನೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋಗು. 2 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮ ಾ
ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿ, ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಗೆ ತರುವೆನು. ನೀನು ಆಶೀ ಾರ್ದದ
ನಿಧಿ ಾಗುವಿ. 3 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವರನು್ನ ಾನು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಪಿಸುವವರನು್ನ
ಾನು ಶಪಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅ ಾ್ರ ಮನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಲೋಟನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಹೋದನು. ಅ ಾ್ರ ಮನು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗ ಎಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
5 ಅ ಾ್ರ ಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಾರಯಳನೂ್ನ, ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ಮಗ ಾದ ಲೋಟನನೂ್ನ, ಾನೂ
ಲೋಟನೂ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸೊತ್ತನೂ್ನ, ಾಸ ಾಸಿಯರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
6 ಅ ಾ್ರ ಮನು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಶೆಕೆಮ್ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವ
ೕರೆ ಎಂಬ ವೃ ಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
7
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, “ ಾನು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು” ಅಂದನು. ತನಗೆ ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅ ಾ್ರ ಮನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
8 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಬೇತೇಲಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಬಂದು ತನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಕಿ
ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲ್, ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ್ರ ಮನು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ
9 ತರು ಾಯ ಅ ಾ್ರ ಮನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಸೀಮೆಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ
ಹೋದನು.
1

*

12:1 ಅಥ ಾ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ.
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ಅ ಾ್ರ ಮನು ಮತು್ತ ಾರಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ದ ಣ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ೕರ ಾಮವಿದು್ದದರಿಂದ, ಅ ಾ್ರ ಮನು ಅಲಿ್ಲರದೆ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋದನು. 11 ಅವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಯಳಿಗೆ, “ಕೇಳು, ನೀನು ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ;
12 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡು, ಈಕೆಯು ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಉಳಿಸಬಹುದು. 13 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ನನಗೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು; ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ
ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಹಿತ ಾಗುವುದು, ಾನು ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಯದೆ ಬದುಕುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಅ ಾ್ರ ಮನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಐಗುಪ್ತರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಸಿ್ತ ೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹು
್ರ
ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 15 ಫರೋಹನ ಾಜಕು ಾರರು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬಂದು, ಅವನ
ಮುಂದೆ ಹೊಗಳ ಾಗಿ ಫರೋಹನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಆಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ
ಉಪ ಾರ ಾಡಿದನು. 16 ಆಗ ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ ಕುರಿ, ಎತು್ತ, ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳು, ಾಸ ಾಸಿಯರು,
ಒಂಟೆಗಳು, ದೊರಕಿದವು.
17 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಅ ಾ್ರ ಮನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ
ಾರಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳ ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಂದ ಾಧಿಸಿದನು. 18 ಆಗ ಫರೋಹನು ಅ ಾ್ರ ಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
“ನೀನು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ? ಆಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದು ಏಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ? 19 ತಂಗಿಯೆಂದು
ಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನ ಾ್ಲ. ಇಗೋ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ; ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 20 ಫರೋಹನು ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಲು ಅವರು ಅ ಾ್ರ ಮನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು.
10

13

ಅ ಾ್ರ ಮನು ಲೋಟನನು್ನ ಅಗಲಿದು್ದ
1 ಹೀಗೆ ಅ ಾ್ರ ಮನು ತನ್ನದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ, ಲೋಟನನೂ್ನ ಸಂಗಡ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಅ ಾ್ರ ಮನು
ಬಹು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನಿಗೆ ಪಶುಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವೂ ಇದ್ದವು.
3 ಅವನು ದ ಣ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮುಂದೆ ಪ್ರ
ಾಣ
ಾಡು ಾ್ತ ಬೇತೇಲಿನವರೆಗೆ ಅಂದರೆ
ಬೇತೇಲಿಗೂ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿಗೂ 4 ನಡುವೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಗು ಾರ ಾಕಿಸಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ರ ಮನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ
5 ಅ ಾ್ರ ಮನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಲೋಟನಿಗೂ ಕುರಿ, ಎತು್ತ, *ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದವು. 6 ಆ ಸ್ಥಳವು

ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಾಲದೆ ಹೋಯಿತು. 7 ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಸಿ್ತ ಬಹಳ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ
ಾಸ ಾಗಿರುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅ ಾ್ರ ಮನ ದನ ಾಯುವವರಿಗೂ ಲೋಟನ ದನ
ಾಯುವವರಿಗೂ ಜಗಳ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಾ ಾನ್ಯರೂ ಪೆರಿಜೀಯರೂ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
8 ಹೀಗಿರಲು ಅ ಾ್ರ ಮನು ಲೋಟನಿಗೆ, “ನನಗೂ ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ದನ ಾಯುವವರಿಗೂ ನಿನ್ನ ದನ
ಾಯುವವರಿಗೂ ಜಗಳ ಾಗ ಾರದು; ಾವು ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ. 9 ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ;
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ಹೋಗು. ನೀನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಾನು ಬಲಗಡೆಗೆ
ಹೋಗುವೆನು; ನೀನು ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಾನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಲೋಟನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡ ಾಗಿ,
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶವು ಚೋಗರಿನವರೆಗೆ
ನೀ ಾವರಿಯ ಪ್ರ ದೇಶವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಆ ಸೀಮೆಯು ಯೆಹೋವನ ವನದಂತೆಯೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಂತೆಯೂ
ನೀ ಾವರಿಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗಿತು್ತ. 11 ಆದುದರಿಂದ ಲೋಟನು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ
*
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ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಡಣ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು.
ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾದರು. ಅ ಾ್ರ ಮನು
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು. ಲೋಟನು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಣ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ
ಾಡು ಾ್ತ ಸೊದೋಮಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಗು ಾರ ಾಕಿದನು. 13 ಆದರೆ ಸೊದೋಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹು ದುಷ್ಟರೂ ಾಪಿಷ್ಠರು ಆಗಿದ್ದರು.
ಅ ಾ್ರ ಮನು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
ಲೋಟನು ಅ ಾ್ರ ಮನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ, “ನೀನಿರುವ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ದ ಣಕೂ್ಕ, ಉತ್ತರಕೂ್ಕ, ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ, ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ, ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡು. 15 ನೀನು ನೋಡುವ ಈ
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. 16 ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿ
ಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಧೂಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡುವು ಾದರೆ ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನವನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬಹುದು. 17 ನೀನೆದು್ದ, ಈ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತಿರು ಾಡು; ಇದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ತರು ಾಯ ಅ ಾ್ರ ಮನು ಗು ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮಮೆ್ರ
ೕರೆ ಎಂಬ
ತೋಪಿಗೆ ಬಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
14

14
ಅ ಾ್ರ ಮನು ಲೋಟನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಶಿ ಾರಿನ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾ್ರ ಫೆಲನು, ಎಲ್ಲಜಾರಿನ ಅರಸ ಾದ ಅರಿ
ೕಕನು,
ಏ ಾಮಿನ ಅರಸ ಾದ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು, ಗೋಯಿಮದ ಅರಸ ಾದ ತಿ ಾ್ಗಲನು ಈ ಾಲ್ವರು ಈಗಿನ
ಲವಣಸಮುದ್ರ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಿದಿ್ದೕಮ್, 2 ತಗು್ಗ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಡಿದ್ದ ಸೊದೋಮಿನ ಅರಸ ಾದ
ಬೆರಗನು, ಗೊ ೕರದ ಅರಸ ಾದ ಬಿಶರ್ಗನು, ಅ ಾ್ಮಹದ ಅರಸ ಾದ ಶಿ ಾಬನು, ಚೆಬೋಯಿಮನ
ಅರಸ ಾದ ಶೆಮೇಬರನ, ಬೇಲಗ (ಅಂದರೆ ಚೋಗರದ) ಎಂಬ ಐದು ಅರಸರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದರು.
3 ಈ ಐದು ಅರಸರು ಈಗಿನ ಲವಣಸಮುದ್ರ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಿದಿ್ದೕಮ್, ತಗಿ್ಗನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಕೂಡಿದ್ದರು. 4 ಬೆರಗ
ದ ಾದ ಈ ಐದು ಅರಸರು ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿದು್ದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು.
5 ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಾಜರೂ ಬಂದು ಅಷ್ಟರೋತ್
ಕನರ್ಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ರೆಫಾಯರನೂ್ನ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಜೂಜ್ಯರನೂ್ನ ಾವೆಕಿ ಾರ್ತಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ಏಮಿಯರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೇಯೀರೆಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಹೋರಿಯರನು್ನ, ಅಲೆ್ಲೕ
ಸೋಲಿಸಿ ಮರಳು ಾಡಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಎ ಾ್ಪ ಾನಿನ ವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. 7 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಹಿಂದಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾದೇಶ್ ಎನು್ನವ ಎನಿ್ಮ ಾ್ಟಟಿಗೆ ಬಂದು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಸಮಸ್ತ ಾಡನೂ್ನ ಹಚಚೋನ್
ಾಮರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ೕರಿಯರನೂ್ನ ಗೆದ್ದರು.
8 ಆಗ ಸೊದೋಮ್, ಗೊ
ೕರ, ಅ ಾ್ಮಹ, ಚೆಬೋಯಿಮ್ ಾಗೂ ಚೋಗರೆಂಬ ಬೇಲಗದ ಾಜರು
ಹೊರಟು ಅವರಿಗೆದು ಾಗಿ, 9 ಅಂದರೆ ಏ ಾಮಿನ ಾಜ ಾದ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರ್, ಗೋಯಿಮದ
ಾಜ ಾದ ತಿ ಾ್ಗಲ, ಶಿ ಾರ್ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾ್ರ ಫೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಾರಿನ ಾಜ ಾದ ಅರಿ
ೕಕ ಇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ದಂಡನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಾಜರು
ಐದು ಮಂದಿ ಾಜರನು್ನ ಎದುರಿಸಿದರು. 10 ಆದರೆ ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ತಗು್ಗ ಪ್ರ ದೇಶ ಕಲ್ಲರಗಿನ ಕೆಸರುಗುಣಿಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿತು್ತ. ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರಗಳ ಾಜರ ಕಡೆಯವರು ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ ಆ ಗುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ಸತ್ತರು; ಉಳಿದವರು ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. 11 ಗೆದ್ದ ಆ ಾಲು್ಕ ಅರಸರು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಪತ್ತನೂ್ನ ದವಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
12 ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾ್ರ ಮನ ತಮ್ಮ ನ ಮಗ ಾದ ಲೋಟನನೂ್ನ ಅವನ ಆಸಿ್ತ ಸಹಿತ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
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13 ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವನೊಬ್ಬ ನು,

ಇಬಿ್ರ ಯ ಾದ ಅ ಾ್ರ ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅ ಾ್ರ ಮನು ಅ ೕರಿಯ ಾದ ಮಮೆ್ರ ಯನ
ೕರೆ ತೋಪಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಮಮೆ್ರ ಯನಿಗೆ
ಎಷೊ್ಕೕಲ ಮತು್ತ ಆನೇರ ಎಂಬ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು; ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿತು್ತ.
14 ಅ ಾ್ರ ಮನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ಮಗನು ಸೆರೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದ ಶಿ ತ ಾದ
ಮುನೂ್ನರ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಆ ಾಜರನು್ನ
ಾನೂರಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. 15 ಅವನು ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ದಂಡನು್ನ ಎರಡು ಾಗ ಾಡಿ
ತನ್ನ ಭಟರೊಡನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ಹೊಡೆದು, ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹೋ ಾ
ಊರಿನ ತನಕ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ್ದನು. 16 ಾಜರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನು ತಿರುಗಿ
ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ಮಗ ಾದ ಲೋಟನನೂ್ನ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ,
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನೂ್ನ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅ ಾ್ರ ಮನನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಅವನು ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಾಜರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಸೊದೋಮಿನ ಅರಸನು ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ತಗು್ಗ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾವೆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರ ಮನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡನು.
18 * ಾಲೇಮಿನ ಅರಸ ಾದ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು ಸಹ ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಇವನು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.
19 ಇವನು ಅ ಾ್ರ ಮನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, “ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶವನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿದ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ; 20 ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅ ಾ್ರ ಮನು ಾನು ಗೆದು್ದ ತಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
21 ಸೊದೋಮಿನ ಅರಸನು, ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಬಿಡಿಸಿ ತಂದ ಜನರನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸು; ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಅ ಾ್ರ ಮನು, ಸೊದೋಮಿನ ಅರಸನಿಗೆ, 23 “ಒಂದು
ಾರವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಕೆರದ ಾರ ಾ್ನ ಗಲಿ
ನಿನ್ನದರಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿದ
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಎತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ‘ನನಿ್ನಂದ ಅ ಾ್ರ ಮನು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಗ ಾರದು, ನನಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ.’
24 ಆಳುಗಳು ತಿಂದದು್ದ ಹೊರತು ನನ್ನ
ತೆಯವ ಾದ ಆನೇರ ಎಷೊ್ಕೕಲ ಮಮೆ್ರ ಯರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಾಲು
ಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17

15

ದೇವರು ಅ ಾ್ರ ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
1 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ ವುಂಟಾಗಿ
ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, “ಅ ಾ್ರ ಮನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು ನಿನಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಿನಗೆ
ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಬಹು ಾನವು ದೊರೆಯುವುದು.”
2 ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ರ ಮನು, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೇನು?
ಾನು
ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದವನು. ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ, ದಮಸ್ಕದವ ಾದ ಎಲೀಯೆಜರನ ಾ ಾಗುತ್ತದೆಯ ಾ್ಲ?”
ಎಂದನು. 3 ಪುನಃ ಅ ಾ್ರ ಮನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಸಂ ಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ,
ನೋಡು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನೇ ನನಗೆ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಬೇ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವವನೇ ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅ ಾ್ರ ಮನನು್ನ ಹೊರಗೆ
*

14:18 ಯೆರೂಸಲೇಮ್.
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5 “ಆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು, ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದು ನಿನಿ್ನಂ ಾದರೆ ಲೆಕಿ್ಕಸು.”
ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ ಾ್ಟ ಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಅ ಾ್ರ ಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿದನು; *ಯೆಹೋವನು ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ

ನೀತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು.
7 ನಂತರ ಆತನು ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ, “ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಊರ್ ಎಂಬ ಕಲಿ್ದೕಯರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಾನು ಇದನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು
ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು ವಷರ್ದ ಮಣಕ, ಒಂದು ಆಡು, ಒಂದು ಟಗರು,
ಒಂದು ಬೆಳವಕಿ್ಕ, ಒಂದು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದನು.
10 ಅವನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೃ ಗಗಳನು್ನ ಎರ ಾಗಿ ಸೀಳಿ, ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ
ಇನೊ್ನಂದರ ಎದು ಾಗಿ ಇಟ್ಟ ನು; ಪ ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಸೀಳಲಿಲ್ಲ. 11 ಆ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹದು್ದಗಳು ಎರಗಲು
ಅ ಾ್ರ ಮನು ಅವುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
12 ಹೊತು್ತ ಮುಣುಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರ ಹತಿ್ತತು; ಾಗರ್ತ್ತಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು;
ಅವನು ಮ ಾಭೀತಿಯಿಂದ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾದನು. 13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ, “ನೀನು
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಆ
ದೇಶದವರಿಗೆ ಾಸ ಾಗುವರು. ಾನೂರು ವಷರ್ ಆ ದೇಶದವರಿಂದ ಾಧೆಪಡುವರು. 14 ಅವರನು್ನ
ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ದಂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂಪತು್ತಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಬರುವರು. 15 ನೀನಂತೂ ಸ ಾ ಾನದೊಡನೆ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವಿ, ಬಹಳ ವೃ ದ್ಧ ಾಗಿ ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಿ. 16 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಾಲ್ಕನೆಯ
ತಲೆ ಾರಿನವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವರು, ಅ ೕರಿಯರ ಅಪ ಾಧವು ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿ ಾಗರ್ತ್ತ ಾ ಾಗ, ಇಗೋ, ಹೊಗೆ
ಾಯುವ ಒಲೆಯೂ ಉರಿಯುವ ದೀಪವೂ
ಾಣಿಸಿ ಆ ತುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾದು ಹೋದವು.
18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರ ಮನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು, “ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ನದಿಯಿಂದ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ಮ ಾ ನದಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಈ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 19 ಕೇನಿಯರೂ, ಕೆನಿಜೀಯರೂ, ಕದೊ್ಮೕನಿಯರೂ, 20 ಹಿತಿ್ತಯರೂ, ಪೆರಿಜೀಯರೂ,
ರೆಫಾಯರೂ, 21 ಅ ೕರಿಯರೂ, ಾ ಾನ್ಯರೂ, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರೂ, ಯೆಬೂಸಿಯರೂ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ದೇಶವನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,” ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.

16

ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಜನನ
1 ಅ ಾ್ರ ಮನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಾರಯಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವ ಾದ ಾಗರಳೆಂಬ
2 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಾಸಿಯಿದ್ದಳು.
ಾರಯಳು ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ನೀನು ನನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ಾಗರಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು; ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳ
ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸಂ ಾನ ಾದೀತು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅ ಾ್ರ ಮನು ಆಕೆಯ
ಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು.
3 ಅ ಾ್ರ ಮನು ಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಾರಯಳು ಐಗುಪ್ತ ಾದ ಾಗರಳೆಂಬ ಾಸಿಯನು್ನ ಕರೆದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದಳು.
4 ಅವನು
ಾಗರಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು ಆಕೆಯು ಬಸು ಾದಳು.
ಾನು ಬಸು ಾದೆನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಯಜ ಾನಿಯನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ
ಾಡತೊಡಗಿದಳು. 5 ಆಗ ಾರಯಳು
ಅ ಾ್ರ ಮನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಗೋಳು ನಿನಗೆ ತಟ್ಟಲಿ; ನನ್ನ ಾಸಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆನಷೆ್ಟ; ಅವಳು
*
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ಾನು ಬಸು ಾದೆನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ; ನಿನಗೂ ನನಗೂ ನಡುವೆ ಯೆಹೋವನೇ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
6 ಆಗ ಅ ಾ್ರ ಮನು, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಯು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲೆ್ಲೕ ಇ ಾ್ದಳ ಾ್ಲ; ನಿನ್ನ ಗೆ ಮನಸು್ಸ ಬಂದಂತೆ
ಾಡು”
ಎಂದನು. ಆಗ ಾರಯಳು ಅವಳನು್ನ ಾಧಿಸಲು ಅವಳು ಓಡಿಹೋದಳು.
7 ಅವಳು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಶೂರಿನ
ಾಗರ್ದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಇರು ಾಗ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಅವಳನು್ನ ಕಂಡು, 8 “ ಾರಯಳ ಾಸಿ ಾದ ಾಗರಳೇ, ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ? ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವಳು, “ನನ್ನ ಯಜ ಾನಿ ಾದ ಾರಯಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದಳು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ನೀನು ಯಜ ಾನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ
10 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೋ” ಎಂದನು.
ಬಹುಸಂ ಾನ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗದಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದಿ ಾ; ನಿನಗೆ ಮಗನು
ಹುಟು್ಟ ವನು; ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗನಿಗೆ *ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡಬೇಕು.
12 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ಾಡು ಕತೆ್ತಯಂತೆ ಇರುವನು. ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತು್ತವನು;
ಾಗೆಯೇ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಯೆತು್ತವರು. ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ †ಎದು ಾಗಿ ಾಸ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಹೋದನು.
13 ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವ ದೇವರು”
‡
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು: ಏಕೆಂದರೆ, “ ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡು ಾತನನು್ನ ಾನು ಇಲಿ್ಲಯೂ ನೋಡುವಂ ಾಯಿತ ಾ್ಲ”
ಎಂದುಕೊಂಡಳು. 14 ಈ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಅಲಿ್ಲರುವ ಾವಿಗೆ “§ಬೆರ್ ಲಹೈ ರೋಯಿ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

ಅದು ಾದೇಶಿಗೂ ಬೆರೆದಿಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇದೆ.
15 ಾಗರಳು ಅ ಾ್ರ ಮನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅ ಾ್ರ ಮನು ಅವನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 16 ಾಗರಳು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಹೆ ಾ್ತಗ ಅ ಾ್ರ ಮನು ಎಂಭ ಾ್ತರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.

17
ಸುನ್ನತಿಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ
1 ಅ ಾ್ರ ಮನು ತೊಂಭತೊಂಭತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, “ ಾನು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು; ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ದೋಷ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ. 2 ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾದ ಸಂತತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದನು.
3 ಅ ಾ್ರ ಮನು ಅಡ್ಡಬೀಳಲು ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, 4 “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲಪುರುಷ ಾಗುವಿ,
5 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ *ಅ ಾ್ರ ಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಮೂಲಪಿತೃ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ †ಅಬ್ರ ಾಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿರುವುದು. 6 ನಿನಗೆ

ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾದ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ನಿನಿ್ನಂದ ಜ ಾಂಗಗಳು ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಗಿ ಅರಸರು ಹುಟು್ಟ ವರು.
7 ಾನು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನೆಂದೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರವೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಎ ಾ್ಲ
ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 8 ನೀನು
ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿರುವ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದನು.
*
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ಎಲ್ ರೋಹಿ.
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮ ಾ ಪಿತೃ.

ಾವಿ.

*

ಾಸಿಸುವವನು.

17:5 ಮ ಾ ಪಿತೃ.

†

‡

16:13

17:5 ಅನೇಕ
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ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನಂತೂ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು.
ನೀನು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ತಲತ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು.
10 ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯುವರೂ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾವುದೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. 11 ಅದೇ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಉಂಟಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
12 ಮುಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ ತಲತ ಾಂತರ ಾಗಿ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ತಿ
ಗುರು ಾಗಿದೆ.
ಂದು ಗಂಡು
ಮಗುವಿಗೂ, ಎಂಟು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಬೇಕು; ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯಲ್ಲದೆ ಪರರ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ, ಅನ್ಯ ರಿಂದ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ; 13 ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ, ನೀನು ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಿಗೂ ತಪ್ಪದೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾನು
ಾಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ, ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದು. 14 ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪುರುಷನಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತೆ
ಆಗುವ ಾರಣ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಾರಯಳೆಂದು
ಕರೆಯದೆ ‘ ಾ ಾ’ ( ಾಣಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. 16 ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಆಕೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ
ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳೂ
ಅರಸರೂ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ ನಕು್ಕ, “ನೂರು ವಷರ್ದವನಿಗೆ ಮಗ ಹುಟು್ಟ ವುದುಂಟೇ? ತೊಂಭತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾದ ಾರಳು ಹೆರಲು ಾಧ್ಯ ವೇ?” ಎಂದು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 18 ಅಬ್ರ ಾಮನು
ದೇವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಇ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ಅವನೇ ನಿನ್ನ ದಯೆ ಹೊಂದಿ ಾಳಲಿ” ಎನ್ನಲು.
19 ದೇವರು, “ ಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಾರಳಲಿ್ಲಯೇ ನಿನಗೆ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು. ಅವನಿಗೆ
‘ಇ ಾಕ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಅವನ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅದು
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲಯೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು. 20 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿದ
ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ
ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾದ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಪಡೆಯುವನು,
21 ಆದರೆ ಆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅವನಿಂದ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.
ಇ ಾಕನೊಂದಿಗೆ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಬರುವ ವಷರ್ ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಾರಳು ಅವನನು್ನ ಹೆರುವಳು”
ಅಂದನು. 22 ಆ ನಂತರ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿ ಹೋದನು.
23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೆ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಾನು ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೂ
24 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ
ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು.
ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
25 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ
ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ.
ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹದಿಮೂರು
26 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ.
ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು. 27 ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಯ ರಿಂದ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ

18
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಾ ಾ್ದನ
1 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಮಮೆ್ರ ಯ
ೕರೆ ತೋಪಿನ ತನ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು. 2 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಅವನೆದುರಿನಲಿ್ಲ
ಮೂವರು ಪುರುಷರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೆ ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ.
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“ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ; ಾಸನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ದಯ ಾಡದೆ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಾಸನಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. 4 ನೀರು ತರಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರ ತರುತೆ್ತೕನೆ,
ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬಹುದು” ಎನ್ನಲು ಅವರು, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಾಡಬಹುದು” ಅಂದರು.
6 ಆಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಾರಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ, “ಹಸ ಾದ *ಮೂರು ಸೇರು
ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಾದಿ ಬೇಗ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ದನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ ಎಳೇ ಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದು ಆಳಿನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
8 ಆಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಕಡಿದು, ಅಡಿಗೆ
ಾಡಿದನು. ತರು ಾಯ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಲು
ಸರನೂ್ನ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿದ ಾಂಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದನು. ಅವರು
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಾಡುವವರೆಗೂ ಅವನು ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದನು.
9 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನ
ಾದ ಾರಳು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು “ಅಗೋ,
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ †ಆತನು, “ಬರುವ ವಷರ್ ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಾನು ತಪ್ಪದೆ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ; ಬಂ ಾಗ
ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನ ಾದ ಾರಳಿಗೆ ಮಗನಿರುವನು” ಎಂದನು. ಆ ಾತು ಹಿಂದೆ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಾರಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. 11 ಅಬ್ರ ಾಮನೂ ಾರಳೂ ಬಹುವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು; ಾರಳಿಗೆ ಮುಟು್ಟ ನಿಂತು ಹೋಗಿತು್ತ.
12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾರಳು, “ನನ್ನಂಥ ಮುದುಕಿಗೆ ಭೋಗ ಾದೀತೇ?” ನನ್ನ ಯಜ ಾನನೂ ಮುದುಕನಲ್ಲವೇ
ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ ನಕ್ಕಳು.
13 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ ಾರಳು ನಕು್ಕ, ಮುದುಕಿ
ಾದ,
ಾನು ಮಗುವನು್ನ
14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದದು್ದಂಟೋ?
ಹೆರುವು ಾದೀತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನು?
ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಬರುವ ವಷರ್ದ ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಾರಳಿಗೆ ಮಗನಿರುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ ಾರಳು ಭಯಪಟು್ಟ, “ ಾನು ನಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸು ಾ್ಳಡಿ ಾಗ, ಆತನು ಅದಕೆ್ಕ, “ ಾಗಲ್ಲ, ನೀನು
ನಕಿ್ಕದು್ದಂಟು” ಎಂದನು.
3

ಸೊದೋಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಾ್ಕಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಯ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಅವರ
ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಹೋದನು. 17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಳಗೆ,
“ ಾನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಮರೆ ಾಡುವುದು ಸರಿ
ೕ? 18 ಅವನಿಂದ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವು ಹುಟ್ಟಬೇಕ ಾ್ಲ; ಅವನ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಉಂಟಾಗುವುದ ಾ್ಲ; 19 ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಾ್ಯಯ ನೀತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನ ಾ್ಲ;
ಅವನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರುವುದು” ಅಂದುಕೊಂಡನು.
20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, “ಸೊದೋಮ್ ಗೊ
ೕರಗಳ ದೊಡ್ಡ
ರೆ ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು; ಆ
ಊರಿನವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಾಪವು ಎಷೊ್ಟೕ
ೕರ ಾದದು್ದ, 21 ಾನು ಇಳಿದು ಹೋಗಿ, ನನಗೆ
ಮುಟಿ್ಟದ
ರೆಯಂತೆಯೇ ಅವರು
ಾಡಿರುವರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.
22 ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು; ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
23 ಆಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, “ನೀನು ದುಷ್ಟರ ಸಂಗಡ ನೀತಿವಂತರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವಿ
ಾ?
24 ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿ ಾ್ದರು; ಅದರಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
16 ತರು

*

18:6 ಸು

ಾರು 21 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

†

18:10 ಯೆಹೋವನು.
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25 ಆ

ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೂ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಉಳಿಸದೆ ಾಶ ಾಡುವಿ ಾ?
ರೀತಿ ಾಗಿ ದುಷ್ಟರಿಗೂ ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ
ಭೇದ ಾಡದೆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗಡ ನೀತಿವಂತರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದು ನಿನಿ್ನಂದ ಎಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು;
ಸವರ್ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವನು ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ನಡಿಸುವನಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲು.
26 ಯೆಹೋವನು, “ಸೊದೋಮನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ
ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಳಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.
27 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಇಗೋ, ಮಣೂ್ಣ ಬೂದಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಾನು ಾ್ವಮಿಯ ಸಂಗಡ
ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; 28 ಒಂದು ವೇಳೆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ
ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೆಹೋವನು, “ಅಲಿ್ಲ ನಲ್ವತೆ ದು
ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರು ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
29 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡಿ, “ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾ್ಕರು”
ಎನ್ನಲು ಆತನು, “ನಲ್ವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
30 ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಕತರ್ನೇ, ಕೋಪ ಾಡ ಾರದು; ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿ ಅಲಿ್ಲ ಸಿ ಾ್ಕರು” ಎನ್ನಲು ಆತನು, “ಅಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದನು.
31 ಅವನು, “ಇಗೋ, ಾ್ವಮಿಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಒಂದು ವೇಳೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಅಲಿ್ಲ ಸಿ ಾ್ಕರು” ಎನ್ನಲು ಆತನು, “ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯಿದ್ದರೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಉಳಿಸುವೆನು, ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
32 ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಕತರ್ನೇ, ಸಿಟಾ್ಟ ಗ ಾರದು; ಇನು್ನ ಒಂದೇ ಾರಿ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ಒಂದು ವೇಳೆ
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾ್ಕರು” ಎನ್ನಲು ಆತನು, “ಹತು್ತ ಮಂದಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಅದನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು, ಾಶ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದನು.
33 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು;
ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.
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ಆ ದೂತರಿಬ್ಬರು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೊದೋಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಲೋಟನು ಸೊದೋಮಿನ ಊರು
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಎದು್ದ, ಎದುರುಗೊಂಡು ತಲೆ ಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 2 “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಸನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು” ಅಂದನು. ಅವರು, “ ಾಗಲ್ಲ, ಬೀದಿಯಲೆ್ಲೕ ಾತಿ್ರ
ಕಳೆಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎನ್ನಲು 3 ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಹಳ ಬಲವಂತ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದರು. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಲು ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದರು.
4 ಅವರು ಮಲಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಡುಗರು ಮುದುಕರು ಸಹಿತ ಾಗಿ ಸೊದೋಮಿನ
ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟಾ್ಟ ಗಿ ಮನೆಯನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, 5 ಲೋಟನಿಗೆ, “ಈ ಾತಿ್ರ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ
ಮನುಷ ್ಯರು ಎಲಿ್ಲ? ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ; ಅವರೊಡನೆ ನಮಗೆ ಸಂಗಮ ಾಗಬೇಕೆಂದು”
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 6 ಲೋಟನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕದ ಾಕಿ, 7 “ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ಈ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 8 ಕೇಳಿರಿ, ನನಗೆ ಪುರುಷನನು್ನ ಅರಿಯದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಇ ಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಾ್ನದರೂ ನಿಮಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪ ಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವರನು್ನ ಮನಸು್ಸ ಬಂದಂತೆ ಾಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಆ
ಮನುಷ ್ಯರು ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಬಂದವರು; ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಾಡಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಅವರು
ಾರಿ ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ, “ಇವನು
ಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ ಾಗಿ ಬಂದು ಈಗ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಿನಗೇ ಕೇಡು
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ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲೋಟನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಬಹಳ ಾಗಿ ತುಳಿದು ಾಗಿಲನು್ನ ಮುರಿಯಲು
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
10 ಆದರೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಕೈ ಚಾಚಿ ಲೋಟನನು್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ
ಳಗೆ
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ
ಸೇರಿಸಿ ಕದ ಮುಚಿ್ಚದರು.
ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬ ಗುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಗಿಲು
ಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ
ಬೇಸರಗೊಂಡರು.
ಲೋಟನನು್ನ ಸೊದೋಮಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದದು್ದ
ಆ ದೂತರು ಲೋಟನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಇ ಾ್ನರಿ ಾ್ದರೆ? ಅಳಿಯಂದಿರನೂ್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. 13 ಾವು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು. ಇಲಿ್ಲಯವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬಲು ದೊಡ್ಡ
ರೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
14 ಆಗ ಲೋಟನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಳಿಯಂದಿರಿಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, “ನೀವೆದು್ದ, ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿರಿ ಯೆಹೋವನು ಈ ಊರನು್ನ
ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಅವರು ಲೋಟನು ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ
ಎಂದುಕೊಂಡರು.
15 ಹೊತು್ತ ಮೂಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಆ ದೂತರು ಲೋಟನಿಗೆ, “ನೀನೆದು್ದ ಇಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬೇಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ಊರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ದಂಡನೆಯಿಂದ
ನಿನಗೂ ಾಶವುಂಟಾದೀತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತ್ವರೆಪಡಿಸಿದರು.
16 ಅವನು ತಡ ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. 17 ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದ
ಮೇಲೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, “ಓಡಿಹೋಗು, ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೋ; ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಡ; ಈ
ಪ್ರ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗು; ನಿನಗೂ ಾಶವುಂಟಾದೀತು” ಎಂದನು.
18 ಅದಕೆ್ಕ ಲೋಟನು, “ಕತರ್ನೇ, ಅದು ನನಿ್ನಂ ಾಗದು; 19 ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಟು್ಟ
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿದು್ದ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ಉಪ ಾರವೇ; ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಓಡಿ ಹೋಗ ಾರೆನು; ಾನು
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ವಿಪತು್ತ ನನಗೂ ಉಂಟಾಗಿ ಸತೆ್ತೕನು. 20 ಆಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ;
ಅದು ಸಣ್ಣದು; ಅಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾದರೆ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಉಳಿಯುವುದು; ಆ ಊರು
ಸಣ್ಣದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು.
21 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನೋಡು; ನೀನು ಹೇಳಿದ
ಊರನು್ನ ಾನು ಕೆಡವಿ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಬೇಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೋ; ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಮುಟು್ಟವ ತನಕ ಾನೇನೂ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಇದರಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ *ಚೋಗರ್
12 ಆಗ

ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
23 ಲೋಟನು ಚೋಗರ್ ಮುಟು್ಟ ವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸಿದನು. 24 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಅಗಿ್ನ ಗಂಧಕಗಳನು್ನ ಸುರಿಸಿ 25 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೀಮೆಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಊರುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಣ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ
ಾಳು ಾಡಿದನು. 26 ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ
ಉಪಿ್ಪ ನ ಕಂಬ ಾದಳು.
27 ಇತ್ತ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬಂದು
ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರಗಳ ಕಡೆಗೂ 28 ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು್ಕಗಳ ಕಡೆಗೂ
ನೋಡಿ ಾಗ, ಅ
್ಯ ೕ, ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಆವಿಗೆಯ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರುತಿ್ತತು್ತ.
*

19:22 ಚಿಕ್ಕ ಊರು.
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29 ದೇವರು

ಆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾಗ, ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಲೋಟನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಲೋಟನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಾರು ಾಡಿದನು.
ಲೋಟನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಚೋಗರಿನಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು. ಅವನೂ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದು ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು.
31 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಹಿರೀಮಗಳು ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುದುಕನಷೆ್ಟ; ಸವರ್ಲೋಕದ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇರೆಗೆ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪುರುಷರು ಎಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ; 32 ಾವು ತಂದೆಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿ,
ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯಿಂದ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
33 ಆ
ಾತಿ್ರ ಅವರು ತಂದೆಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿ ಾಗ ಹಿರೀ ಮಗಳು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು;
ಾ ಾಗ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ೕ
ಾ ಾಗ ಎದು್ದ ಹೋದ ೕ ಅವನಿಗೇನೂ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
34
ಾರನೆಯ ದಿನ ಹಿರಿಯವಳು ಕಿರಿಯವಳಿಗೆ, “ನಿನೆ್ನಯ ಾತಿ್ರ ಾನೇ ಅಪ್ಪ ನ ಸಂಗಡ
ಮಲಗಿಕೊಂಡೆನು; ಈ ಾತಿ್ರ ಯೂ ಅವನಿಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸೋಣ; ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೋ; ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
35 ಆ ಾತಿ್ರ ಯೂ ಅವರು ತಂದೆಗೆ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು; ಅವಳು
ಾ ಾಗ ಮಲಗಿದ ೕ
ಾ ಾಗ ಎದು್ದ ಹೋದ ೕ ಅವನಿಗೇನೂ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
36 ಹೀಗೆ ಲೋಟನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದ ಬಸು ಾದರು. 37 ಹಿರಿಯವಳು ಗಂಡು
ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ “ ೕ ಾಬ್” (ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇಂದಿನ
ವರೆಗೂ ಇರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ಅವನೇ ಮೂಲಪುರುಷನು. 38 ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ
ಹೆತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ “ಬೆನಮಿ್ಮ” (ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕನ ಮಗ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇರುವ
ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಇವನೇ ಮೂಲಪುರುಷನು.
30 ಲೋಟನು
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ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಾಮನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಸೀಮೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಾದೇಶಿಗೂ ಶೂರಿಗೂ
ನಡುವೆ ಾಸ
ಾಡಿ ಕೆಲವು ಾಲ ಗೆ ಾರಿನಲೂ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು. 2 ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಾರಳನು್ನ ತಂಗಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಗೆ ಾರಿನ ಅರಸ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಸಿ
ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
3 ಆದರೆ ಆ
ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು, “ನೀನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮರಣಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದ; ಆಕೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹೆಂಡತಿ” ಎಂದನು.
4 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು, “ಕತರ್ನೇ, ನೀತಿವಂತ ಾದ ಜನರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವಿ ಾ? 5 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಈಕೆ ತನಗೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈಕೆಯೂ ಅವನು
ತನಗೆ ಅಣ್ಣ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಾನು ಯ ಾಥರ್ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ಇದನು್ನ
ಾಡಿದೆನು” ಎಂದನು.
6 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು, “ನೀನು, ಇದನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು
ಬಲೆ್ಲ; ಆದ ಾರಣ ನೀನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡದಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಡೆದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮುಟ್ಟ ಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಡು. ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿ,
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ನನಗೆ ವಿ ಾಪಿಸುವನು ಮತು್ತ ನೀನು ಬದುಕುವಿ. ಆಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸದಿದ್ದರೆ ನೀನೂ
ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣಹೊಂದುವಿರಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ” ಎಂದು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದನು.
1 ಅಬ್ರ
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8 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಬಹಳ
ಭಯಪಟ್ಟರು. 9 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀನು ನಮಗೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕನು?
ಾನು
ಾವ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ ಮ ಾ ಾತಕಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದಿ? ನೀನು
ಾಡ ಾರದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾನು ನಿನಗೇನು ಾಡಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 “ನೀನು
ಾವ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದೆ” ಎಂದು ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಈ ಸ್ಥಳದವರು ದೇವರ ಭಯಭಕಿ್ತ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾರೆಂದು ಾವಿಸಿದೆನು. 12 ಅದಲ್ಲದೆ ಆಕೆ ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳೇ;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಮಗಳಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು. 13 ಾನು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇ ಾಂತರ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ ಾನು ಆಕೆಗೆ, ‘ ಾವು ಹೋಗುವ
ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು ದಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು, ಏನೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಅಣ್ಣ ನೆಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆನು” ಎಂದನು.
14 ಆಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ
ಾಸ ಾಸಿಯರನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ, 15 “ಇಗೋ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ; ಇದರೊಳಗೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿದ್ದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಸ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಹೇಳಿದನು.
16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾರಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕಡೆಯವರು ಗಮನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇರಲು ಇದು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚ ಾಗಿರಲಿ; ನೀನು
ಾನಸ್ಥಳೆಂದು
ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ತರು ಾಯ ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ, ಅವನ
ಪತಿ್ನಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಸಿಯರನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಾದರು. 18 ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳ ನಿಮಿತ್ತ
ದಲು ಯೆಹೋವನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಂಜೆಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದ್ದನು.
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ಇ ಾಕನ ಜನನ
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾರಳ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. 2 ಅದರಂತೆ ಾರಳು ಬಸು ಾಗಿ, ದೇವರು
ದಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಅವನ ಮುಪಿ್ಪ ನಲೆ್ಲೕ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 3 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾರಳಲಿ್ಲ
ತನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನಿಗೆ “ಇ ಾಕ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 4 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. 5 ಇ ಾಕನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನೂರು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
6 ಾರಳು, “ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ನಗುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿದವರು ನನೊ್ನಡನೆ ನಗುವರು. 7 ಾರಳೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಲೆ ಕುಡಿಸುವಳೆಂದು
ಾ ಾದರೂ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯ ವಿತೆ್ತೕ? ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಮುಪಿ್ಪ ನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಮುಪಿ್ಪ ನಲೆ್ಲೕ ಅವನಿಗೆ ಮಗನನು್ನ ಹೆತಿ್ತದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು.
8 ಆ ಕೂಸು ಬೆಳೆದು
ಲೆಬಿಟಿ್ಟತು. ಇ ಾಕನು
ಲೆ ಬಿಟ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು.
1

ಾಗರಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಹೊರದೂಡಿದು್ದ
ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತ ಾದ
ಾಗರಳಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಮಗನು ಇ ಾಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ್ಯ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾರಳು, 10 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಈ ಾಸಿಯನೂ್ನ ಅವಳ ಮಗನನೂ್ನ ಹೊರಗೆ
ಾಕು; ಈ ಾಸಿಯ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನೊಂದಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
9
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11 ಮಗನ

12 ಆದರೆ

ಬಗೆ್ಗ ಆಡಿದ ಈ ಾತು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಬಹು ದುಃಖವುಂಟು ಾಡಿತು.
ದೇವರು
ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನ ಮತು್ತ ಾಸಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ವ್ಯ ಥೆ ಾಗ ಾರದು; ಾರಳು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡು; ಇ ಾಕನಿಂದ ಹುಟು್ಟವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು; 13 ಈ ಾಸಿಯ ಮಗನು ನಿನಿ್ನಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವ ಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೂ ಬಹು ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಂತೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
14
ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎದು್ದ, ಾಗರಳಿಗೆ ಬುತಿ್ತಯನೂ್ನ, ಒಂದು ತಿತಿ್ತ ತಣಿ್ಣೕರನೂ್ನ
ಅವಳ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ, ಮಗುವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಅವಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವಳು ಹೊರಟು
ಬೇಷೆರ್ಬದ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಿ್ತದ್ದಳು.
15 ತಿತಿ್ತಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಮಗುವನು್ನ ಒಂದು ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿ,
16 ಕಲೆ್ಲಸೆಯುವಷು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ಮಗುವು ಾಯುವುದನು್ನ ನೋಡ ಾರೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ
ೕ ಾಗಿ *ಅತ್ತಳು.
17 ಆ ಹುಡುಗನ
ರೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು; ದೇವದೂತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಾಗರಳನು್ನ ಕರೆದು
ಆಕೆಗೆ, “ ಾಗರಳೇ, ನಿನಗೇ ಾಯಿತು? ಹೆದರಬೇಡ; ಆ ಹುಡುಗನ ಕೂಗು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು; 18 ನೀನು
ಎದು್ದ ಮಗನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಸಂತೈ ಸು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವಳ ಕಣ್ಣ ನು್ನ ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಾವಿಯನು್ನ ಕಂಡು ತಿತಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಗನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಳು.
20 ದೇವರು ಆ ಹುಡುಗನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು; ಅವನು ಬೆಳೆದು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಬಿಲು್ಲ ಾರ ಾದನು.
21 ಅವನು ಾ ಾನಿನ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ
ಾಡಿದನು. ಅವನ ಾಯಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ತಂದು
ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದಳು.
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಒಪ್ಪಂದ
22 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ
ಾದ ಫೀಕೋಲನ ಸಮೇತ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,
“ನೀನು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ. 23 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ನನಗೂ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದೆ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹಿತವನು್ನ ಾಡಿದಂತೆಯೇ,
ನನಗೂ, ನೀನು ಾಸಿಸುವ ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ಹಿತವನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು “ ಾಗೆಯೇ” ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.
25 ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಆಳುಗಳು ಒಂದು
ಾವಿಯನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಲು, 26 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು, “ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿದವರು ಾರೋ ಾನರಿಯೆ; ನೀನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗಿನ ವರೆಗೆ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.
27 ಆ ನಂತರ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಾನ
ಾಡಿದನು. 28 ತರು ಾಯ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹಿಂಡಿನ ಏಳು ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಲು, 29 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ “ನೀನು ಈ ಏಳು ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
30 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಈ ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿಸಿದವನು ಾನೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ
ಾಗಿ ನೀನು ಈ
ಏಳು ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.
31 ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ †ಬೇಷೆರ್ಬ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
32 ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡ ತರು ಾಯ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ
ಅವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಫೀಕೋಲನೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು.
*

21:16 ಅಥ ಾ ಆ ಹುಡುಗನು ಅತ್ತನು.
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21:31 ಅಂದರೆ ಏಳು
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ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಪಿಚುಲ ವೃ ಕ್ಷವನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 34 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಾಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

22

ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ದೇವರು ಪರೀ ಸಿದು್ದ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದನು. 2 ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು
ಅವನನು್ನ, “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅವನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಆಗ ಆತನು,
“ನಿನಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ರೀಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಅವನನು್ನ ಾನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದನು.
3 ಅದರಂತೆ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಎದು್ದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ
ಾಕಿಸಿ, ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ
ಒಡೆಸಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ, ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. 4 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡು ಾಗ
1

ಆ ಸ್ಥಳವು ದೂರದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, 5 “ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕತೆ್ತಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರಿ;
ಾನೂ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆನಂತರ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾಕನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ, ತನ್ನ ಕೈ ಯಲೆ್ಲೕ ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಹೊರಟರು. 7 ಹೋಗು ಾಗ ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು
ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಏನು ಮಗನೇ” ಎಂದನು. ಇ ಾಕನು, “ಇಗೋ, ಬೆಂಕಿಯೂ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯೂ ಉಂಟು;
ಆದರೆ ಹೋಮಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಕುರಿ ಎಲಿ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 8 ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಮಗನೇ, ಹೋಮಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ದೇವರೇ ಒದಗಿಸುವನು” ಎಂದನು. 9 ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅವರು ಸೇರಿ ಾಗ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ
ೕಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದನು. 10 ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ, ಕೈ ಚಾಚಿ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
11 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆ ಾಶದೊಳಗಿನಿಂದ, “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನೇ” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕರೆದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 12 ಆ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ,
“ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಏನೂ
ಾಡಬೇಡ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನನು್ನ
ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ಎಂದು ನನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು ಟಗರು
ದೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದು
ತಂದು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 14 ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು “ಯೆಹೋವ ಯೀರೆ”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ *ಒದಗಿಸುವನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಗೆ
ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.
15 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆ ಾಶದೊಳಗಿನಿಂದ ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಕರೆದು
ಅವನಿಗೆ, 16 “ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ ಹೋದುದರಿಂದ,
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ 17 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಯೇ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು, ಅದನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆಯೂ,
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಮರಳಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಶತು್ರ ಗಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 18 ನೀನು ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ
*

22:14 ಯೆಹೋವ ಯೀರೆ.
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ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.” ಎಂದನು. 19 ತರು ಾಯ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದನು. ಅವರು ಹೊರಟು ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾಹೋರನ ಮಕ್ಕಳು
ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಾಹೋರನಿಗೆ ಮಿಲ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಎಂಬ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 21 ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಅವನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದ ಊಚ್, ಇವನ
ತಮ್ಮ ಾದ ಬೂಜ್, ಅ ಾಮನ ತಂದೆ ಾದ ಕೆಮೂವೇಲನು. 22 ಕೆಸೆದ್, ಹ ೕ, ಪಿ ಾ್ದಷ್, ಇ ಾ್ಲಫ್,
ಬೆತೂವೇಲ್ ಎಂಬವರೇ. 23 ಬೆತೂವೇಲನು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಮಿಲ್ಕಳು ಅಬ್ರ ಾಮನ ತಮ್ಮ ಾದ ಾಹೋರನಿಂದ ಪಡೆದಳು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನ ಾದ
ರೂಮಳೆಂಬುವಳು ಟೆಬಹ, ಗಹಮ್, ತಹಷ್, ಾ ಾ ಎಂಬವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
20

23

ಾರಳ ಮರಣ ಮತು್ತ ಸ ಾಧಿ
1 ಾರಳು ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದಳು. ಇದು ಅವಳ ಒಟು್ಟ ಜೀವ ಾನ ಾಲದ ವಷರ್ಗಳು.
2 ಾರಳು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಹೆಬೊ್ರ ೕನೆಂಬ ಕಿಯರ್ತಬರ್ದಲಿ್ಲ ಸತ್ತಳು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬಂದು
ಆಕೆ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದನು. 3 ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಶವದ ಬಳಿಯಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎದು್ದ
ಹಿತಿ್ತಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, 4 “ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರದೇಶದವನೂ, ಪ್ರ ಾಸಿಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ
ಮರಣಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯ ಸ ಾಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ಕೊಡಿ” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
5 ಹಿತಿ್ತಯರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, 6 “ ಾ್ವಮಿ, ನಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ನೀನು ನಮಗೆ ಮ ಾ
ಪ್ರ ಭು ಾಗಿದಿ್ದೕಯಷೆ್ಟ. ಮರಣಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯ ದೇಹವನು್ನ ನಮಗಿರುವ ಸ ಾಧಿ
ಳಗೆ
ಶೇಷ್ಠ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಇಡಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಶವವನು್ನ ಇಡುವುದಕೆ್ಕ ನ ್ಮಳಗೆ
ಾರೂ ಸ್ಮ ಾನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು 7 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎದು್ದ,
ಹಿತಿ್ತಯ ಾಗಿದ್ದ ಆ ದೇಶದವರಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 8 ಅವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಪುನಃ
ಾತ ಾಡಿ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿ ಾಪನೆ ಇದೆ. ನೀವು ಚೋಹರನ ಮಗ ಾದ ಎ ್ರ ೕನನ ಸಂಗಡ ನನಗೋಸ್ಕರ
ಾತ ಾಡಿ, 9 ಅವನ ಭೂಮಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲ ಗವಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ಈ ಸ ಾಧಿಯ ಸ್ಥಳ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೂಣರ್
ಕ್ರ ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 10 ಎ ್ರ ೕನನು ಅಲಿ್ಲ ಹಿತಿ್ತಯರ ನಡುವೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಎ ್ರ ೕನನು ಹಿತಿ್ತಯ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, 11 “ ಾಗಲ್ಲ
ಾ್ವಮಿ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಾಲಿಸು. ಆ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಗವಿಯನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಾನ ಾಗಿ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಬಹುದು” 12 ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
13 ಎ
್ರ ೕನನಿಗೆ, “ಕೊಡಲಿಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಾನು ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳು; ಆ ಭೂಮಿಗೆ
ಕ್ರ ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನಿ್ನಂದ ಕ್ರ ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪತಿ್ನ ಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಎ ್ರ ೕನನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, 15 “ ಾ್ವಮಿ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಾಲಿಸು;
* ಾನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಾದವೇತಕೆ್ಕ?
ಸ ಾಧಿ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದನು. 16 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎ ್ರ ೕನನ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪದನು. ಎ ್ರ ೕನನು
ಹಿತಿ್ತಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಾನೂರು ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನು ವತರ್ಕರಲಿ್ಲ ಸಲು್ಲವ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
*
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ಆದಿ ಾಂಡ 23:17

30

ಆದಿ ಾಂಡ 24:14

17

ತೂಕ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಹೀಗೆ ಮಮೆ್ರ ಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಎ ್ರ ೕನನ ಭೂಮಿಯು,
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಗವಿಯು ಅದರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಣ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಮರಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ,
18 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯೆಂದು ಹಿತಿ್ತಯ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೀ ಾರ್ನ ಾಯಿತು.
19 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಾರಳ ಶವವನು್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರ ೕನೆಂಬ
ಮಮೆ್ರ ಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗವಿ
ಳಗೆ ಹೂಣಿಟ್ಟ ನು. 20 ಹಿತಿ್ತಯರು ಆ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಗವಿಯನೂ್ನ ಸ್ವಂತ ಾದ ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ದೃ ಢಪಡಿಸಿದರು.

24
ಇ ಾಕನು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದ್ದದು
1 ಅಬ್ರ ಾಮನು ದಿನ ತುಂಬಿದ ವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದನು. 2 ಹೀಗಿರಲು ಅವನು ತನಗಿದ್ದ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಹಿರಿಯ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “*ನೀನು ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಯಿಡು ಅಂದನು. 3 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆ ಾನು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಈ ಾ ಾನ್ಯರ ಪುತಿ್ರ ಯರೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ತಂದು
ಮದುವೆ ಾಡದೆ, 4 ನನ್ನ ದೇಶದ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಳಗಿಂದ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ತಂದು ಮದುವೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಪರಲೋಕದ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸೇವಕನು, “ಒಂದು ವೇಳೆ ನನೊ್ನಡನೆ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ ೕಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ
್ರ
ಹೋದರೆ, ನೀನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಾರದು.
7 ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಾನು †ಹುಟಿ್ಟದ ದೇಶದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರತಂದು, ‘ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ
ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಾಡುವನು. 8 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ
ಾನು ಾಡಿಸಿದ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ದಣಿ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
10 ತರು ಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಒಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ, ದಣಿಯ
ಬಳಿಯಿದ್ದ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು, ‡ಅ ಾಮ್ ಾ ಾ ಾಯಿಮ್
ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಾಹೋರನು ಾಸಿಸಿದ ಊರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. 11 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ನೀರು
ತರುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಅವನು ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಾವಿಯ ಹತಿ್ತರ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮಲಗಿಸಿ.
12 “ನನ್ನ ದಣಿ
ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ಬಂದ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನೀನು ಸಫಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ದಣಿ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 13 ಇಗೋ, ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ; ಈ ಊರಿನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ನೀರಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. 14 ಾನು
ಾವ ಹುಡುಗಿಗೆ, ‘ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಇಳಿಸಿ ನನಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ, ‘ನೀನು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ
ನೀರು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎನು್ನವ ೕ, ಅವಳೇ ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಇ ಾಕನಿಗೆ ನೀನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಕನೆ್ಯ ಾಗಲಿ.
ನನ್ನ ದಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಎಂದನು.
*
‡
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24:10 ಮೆಸ

ಟೋಮಿ
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ಅವನು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಾಹೋರನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವ ಮಿಲ್ಕಳ ಮಗ ಾದ ಬೆತೂವೇಲನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ಕೊಡವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಊರ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 16 ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಹು ಸುಂದರಿಯೂ
ಇನೂ್ನ ಮದುವೆ ಾಗದ ಕನೆ್ಯ ಾಗಿದ್ದಳು.
17 ಆಕೆ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡದಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ ಸೇವಕನು
ಓಡಿಬಂದು ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಅ ಾ್ಮ, ದಯ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಯು.
18 ಆಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಡವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿ “ಕುಡಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಳು.
19 ನೀರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 20 ಕೊಡದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರನು್ನ ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟ
ಳಗೆ ಹೊಯಿ್ಯ ದು ತಿರುಗಿ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಾವಿಗೆ
ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಹೋದಳು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು. 21 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಏನೂ ಾತ ಾಡದೆ ಆಕೆಯನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಸಫಲ ಾಡಿದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
22 ಒಂಟೆಗಳು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಅಧರ್ ತೊ ಾ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿಯನು್ನ,
ಆಕೆಯ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ಹತು್ತ ತೊ ಾ ತೂಕವುಳ್ಳ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು
ಾರ ಮಗಳು?
ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳು. 23 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಇಳಿದು ಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳವಿದೆ
ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು.
24 ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಹೋರನಿಗೆ ಮಿಲ್ಕಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, “ಹುಲೂ್ಲ ಮೇವೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಇದೆ ಮತು್ತ ನೀನು
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳವಿದೆ” ಎಂದಳು.

ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 27 “ನನ್ನ ದಣಿ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ ಸತ್ಯ ತೆಯನೂ್ನ
ನನ್ನ ದಣಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ದಣಿಯ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಗೆ ನೆಟ್ಟ ನೆ ಾರಿಯಿಂದಲೇ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
28 ಆ ಹುಡುಗಿಯು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಾಯಿಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
29 ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ ಾನನೆಂಬ ಅಣ್ಣ ನಿದ್ದನು. ಅವನು ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಒಂಟೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದನು. 30 ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಮೂಗುತಿಯನೂ್ನ ಬಳೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ, ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಗೆ ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಬುಗೆ್ಗಯ
ಹತಿ್ತರ ಒಂಟೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 31 ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೇ, ಒಳಗೆ ಾ;
ಾಕೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರುತಿ್ತೕ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26

32 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಾ ಾನನು ಒಂಟೆಗಳ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಹುಲ್ಲ ನು್ನ, ಮೇವನು್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 33 ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಿ ಾಗ, ಅವನು, “ ಾನು ಬಂದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಹೇಳದೆ
ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಅನ್ನಲು ಾ ಾನನು, “ಹೇಳು” ಎಂದನು.
34 ಆಗ ಅವನು, “ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನು. 35 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದಣಿಯನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಾಸ ಾಸಿಯರನೂ್ನ, ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ,
ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಧನವಂತ ಾದನು.
36 ನನ್ನ ದಣಿಯ ಪತಿ್ನ
ಾದ ಾರಳು ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು; ಆ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ

ದಣಿಯು ತನಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
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ಾನ್ ದೇಶದವರಿಂದ ನನ್ನ 38 ಮಗನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ

‘ ಾನು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾ
ಮನೆಗೂ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರಲೆ್ಲೕ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನನಿ್ನಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು.’
39 ಾನು ನನ್ನ ದಣಿಗೆ, ‘ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಕನೆ್ಯ ಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು.
40 ಅವನು ನನಗೆ, “ ಾನು ಆ ಾಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ದೂತನನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ಹೆಣು್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಾಡುವನು. 41 ಆ ಮೇಲೆ ಾನು ಾಡಿಸಿದ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ
ನೀನು ಹೋ ಾಗ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಾನು ಾಡಿಸಿದ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ
ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
42 ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಈ ಊರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, “ನನ್ನ ದಣಿ
ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ; ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಸಫಲ ಾಡುವು ಾದರೆ 43 ನೀರಿಗೆ ಬರುವ
ಾವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ, ‘ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ನನಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾ್ಮ’ ಎಂದು ಾನು ಕೇಳು ಾಗ, ಅವಳು, 44 ‘ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಅನು್ನವ ೕ ಅವಳೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನನ್ನ ದಣಿಯ ಮಗನಿಗೆ
ನೇಮಕ ಾದ ಕನೆ್ಯ ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು,
45
ಾನು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಡವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಕೆಯು ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಇಳಿದು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ
ಾನು ಆಕೆಗೆ, ‘ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. 46 ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ ಕೊಡವನು್ನ
ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿ, ‘ಕುಡಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ತಂದು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದಳು. ಾನು ಕುಡಿದ
ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು.
47 ನೀನು
ಾರ ಮಗಳೆಂದು ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಆಕೆಯು, ‘ ಾನು ಾಹೋರನಿಗೆ ಮಿಲ್ಕಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳು’ ಎಂದಳು. 48 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ಆಕೆಯ ಮೂಗಿಗೆ ಮೂಗುತಿಯನೂ್ನ ಕೈ ಗಳಿಗೆ
ಬಳೆಗಳನೂ್ನ ಇಟು್ಟ ನನ್ನ ದಣಿ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ಆತನು ನನ್ನ ದಣಿಯ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ತಮ್ಮ ನ ಮಗಳನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸತ್ಯ ದ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದನು. 49 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ದಣಿಗೆ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದಲೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿರಿ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಇಲ್ಲವೆನಿ್ನರಿ;
ಆಗ ಾನು ಬಲಗಡೆ ಾಗಲಿ ಎಡಗಡೆ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಣ ಮುಂದುವರೆಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನೂ, ಬೆತೂವೇಲನೂ, “ಈ ಾಯರ್ವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಯಿತು;
ಾವಂತೂ
ೌದೆಂದೂ, ಅಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳ ಾರೆವು.
ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ;
51 ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು; ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ದಣಿಯ ಮಗನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿ” ಎಂದರು.
52 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನು ಅವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
53 ಆ ಮೇಲೆ ಾನು ತಂದಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಒಡವೆಗಳನೂ್ನ, ವಸ್ತ ಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
್ರ
ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ ನಿಗೂ ಾಯಿಗೂ ಸಹ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 54 ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಬಂದ ಸೇವಕರೂ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ಬೆಳಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ದಗ
ಅವನು, “ನನ್ನ ದಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೇಳಲು.
50

ಅಣ್ಣ ನೂ, ಾಯಿಯೂ ಅವನಿಗೆ, “ಹುಡುಗಿಯು ಇನು್ನ ಹತು್ತ ದಿನ ಾದರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರಲಿ; ಆ
ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
56 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪ್ರ
ಾಣವನು್ನ ಸಫಲ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ, ನನ್ನ ದಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಲು.
55 ರೆಬೆಕ್ಕಳ
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“ ಾವು ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಆಕೆಯ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
ಅವರು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೋಗುವಿ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು “ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು.
59 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ
ಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಅವಳ ಾಸಿಯರನು್ನ, ಸಂಗಡ ಬಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಮನುಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. 60 ಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ,
“ತಂಗಿ, ನಿನಿ್ನಂದ ಾವಿರ, ಹತು್ತ ಾವಿರ ಸಂ ಾನ ಾಗಲಿ;
ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ತಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹರಸಿದರು.
61 ರೆಬೆಕ್ಕಳೂ ಆಕೆಯ
ಾಸಿಯರೂ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದವ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನ ಹಿಂದೆ
ಹೋದರು. ಹೀಗೆ ಆ ಸೇವಕರು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.
62 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನು ಬೆರ್ ಲಹೈ ರೋಯಿ ಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು; ಅವನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 63 ಇ ಾಕನು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಯಲು ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡ ಾಗಿ ಒಂಟೆಗಳು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 64 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಇ ಾಕನನು್ನ
ನೋಡಿ ಒಂಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಳು. 65 ಆಕೆಯು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಬರುವ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅವನೇ ನನ್ನ ದಣಿಯೆಂದು
ಅವನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಆಕೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡಳು.
66 ಆ ಸೇವಕನು ಾನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇ ಾಕನು ಆಕೆಯನು್ನ
ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಾರಳ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 67 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಇ ಾಕನು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ
ವರಿಸಿದನು, ಆಕೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ತನ್ನ ಾಯಿ ಾರಳು ಸತ್ತ
ದುಃಖವನು್ನ ಶಮನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
58

57 ಅವರು,
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ಅಬ್ರ ಾಮನ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯಿಂ ಾದ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
1ಪೂವರ್ 1:32-33
1 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕೆಟೂರಳೆಂಬ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ
ಜಿ ಾ್ರ ನ್,
ಾನ್, ಮೆ ಾನ್, ಮಿ ಾ್ಯ ನ್, ಇ ಾ್ಬಕ್, ಶೂಹ ಇವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 3
ಾನನು
ಶೆ ಾ, ದೆ ಾನ್ ಎಂಬಿವರನು್ನ ಪಡೆದನು. ಅಶೂ್ಮಯರ್ರೂ, ಲೆಟೂಶ್ಯರೂ, ಲೆಯುಮ್ಯರೂ ದೆ ಾನನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವರು. 4 ಗೇಫಾ, ಗೇಫೆರ್, ಹನೋಕ್, ಅಬೀ ಾ, ಎ ಾ್ದಯ ಎಂಬುವವರು ಮಿ ಾ್ಯ ನನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಟೂರಳ ಸಂತತಿಯವರು.
5 ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನಗಿದ್ದ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯರ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೊತು್ತಗಳನು್ನ ಾನ ಾಡಿ ಾನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನ ಬಳಿಯಿಂದ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಕೆದೆಮ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮರಣ ಮತು್ತ ಸ ಾಧಿ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ನೂರ ಎಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 8 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಪೂಣಾರ್ಯುಷ ್ಯ ದಿಂದ
ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗಿ ಾ್ರ ಣ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. 9 ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಇ ಾಕ್,
ಇ ಾ್ಮಯೇಲರು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಚೋಹರನ ಮಗ ಎ ್ರ ೕನನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅದು ಮಮೆ್ರ ಯ ತೋಪಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ. 10 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅದನು್ನ
ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳಿಗೂ
ಸ ಾಧಿ ಆಯಿತು. 11 ಅಬ್ರ ಾಮನು ತೀರಿಹೋದ ನಂತರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರ ಹವು ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾಕನ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇ ಾಕನು ಬೆರ್ ಲಹೈ ರೋಯಿಯ ಹತಿ್ತರ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
7

ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ವಂಶಸ್ಥರನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ಾಮನಿಗೆ ಾರಳ ಐಗುಪ್ತ ಾಸಿ

12 ಅಬ್ರ

ಾದ

ಾಗರಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರ.
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13

ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಲಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ:
ದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೆ ಾ
ೕತ್, ಆ ಮೇಲೆ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಕೇ ಾರ್, ಅದ್ಬಯೇಲ್, ಮಿ ಾ್ಸಮ್,
14 ಮಿ ಾ್ಮ, ದೂ ಾ, ಮ ಾ್ಸ, 15 ಹದದ್, ತೇ ಾ, ಯಟೂರ್, ಾಫೀಷ್, ಕೇ ಾ್ಮ ಎಂಬುವವರೇ. 16 ವಂಶ
ಾರಂಪರೆ ಾಗಿ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂ ಾನದವರೂ
ಇವರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅರಸರಿರು ಾ್ತರೆ.
17 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. ನಂತರ ಅವನು
ಾ್ರ ಣ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. 18 ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರು ಹವೀಲದಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೂಡಲಲಿ್ಲರುವ
ಅಶೂ್ಶರಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಶೂರಿನ ತನಕ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ
*ಎದು ಾಗಿ ಾಸಿಸಿದರು.

ಇ ಾಕನಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನ ಚರಿತೆ್ರ. 20 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇ ಾಕನು
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳೂ ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನ ತಂಗಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಿಂದ ಕರೆದುತಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
21 ಆಕೆ ಬಂಜೆ
ಾಗಿರ ಾಗಿ ಇ ಾಕನು ಆಕೆಗೊಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಬಸು ಾದಳು. 22 ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಶಿಶುಗಳು
ಒಂದನೊ್ನಂದು ನೂ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆಕೆಯು, “ಹೀ ಾದರೆ ಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇದರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.
23 ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಜ ಾಂಗಗಳು ಇವೆ;
ಆ ಎರಡು ಜ ಾಂಗಗಳು ಹುಟಿ್ಟನಿಂದಲೇ ಭಿನ್ನ ಾಗಿರುವವು;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮತೊ್ತಂದಕಿ್ಕಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವುದು;
ಹಿರಿಯವನು ಕಿರಿಯವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಆಕೆ ದಿನತುಂಬಿ ಾಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 25
ದಲು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಕೆಂ ಾಗಿಯೂ ಮೈ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ
ಕೂದಲಿನ ವಸ್ತ ್ರ ದಂತೆ ರೋಮವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ ಇತು್ತ.
ಅದಕೆ್ಕ “†ಏ ಾವ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
19

26

“

ಎರಡನೆಯ ಶಿಶುವು ಏ ಾವನ ಹಿಮ್ಮ ಡಿಯನು್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ
ಾಕೋಬ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಇ ಾಕನು ಅರುವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.

ಏ ಾವನು ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಾರಿಬಿಟ್ಟದು್ದ
ಆ ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರೂ ಬೆಳೆ ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಏ ಾವನು ಬೇಟೆ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದನು;
ಅವನು ಅರಣ್ಯ ಾಸಿ.
ಾಕೋಬನು ಾಧು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಗು ಾರಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಬೇಟೆಯ
ಾಂಸವು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಏ ಾವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದನು; ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಾಕೋಬನನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಳು.
29 ಒಂದು ದಿನ
ಾಕೋಬನು ಅಡಿಗೆ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಏ ಾವನು ಾಡಿನಿಂದ ದಣಿದು ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಬಹಳ ದಣಿದು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; 30 ಆ ಕೆಂ ಾದ ರುಚಿ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಈಗಲೇ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಏ ಾವನಿಗೆ “ಎದೋಮ್” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
31
ಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ದಲು ನಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ನನಗೆ
ಾರಿ ಬಿಡು”
ಅನ್ನಲು.
32 ಏ ಾವನು, “ಆಗಲಿ” ನನ್ನಂಥ ಾಯುವವನಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲತನದಿಂದ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು ಅಂದನು.
33 ಆಗ
ಾಕೋಬನು
ದಲು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಅಂ ಾಗ ಏ ಾವನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ
ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು.
27

*

25:18 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

†

25:25 ಮೈ ತುಂ ಾ ರೋಮವುಳ್ಳವನು.
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ಆಗ
ಾಕೋಬನು ಏ ಾವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅಲಸಂದಿ ಗುಗ್ಗರಿಯ ಪಲ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಏ ಾವನು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಎದು್ದ ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ
ಬಿಟ್ಟ ನು.

26
ಇ ಾಕನು ಗೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ
1 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದ
ದಲನೆಯ ಬರ ಾಲವಲ್ಲದೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬರ ಾಲವು ಾ ಾನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಇ ಾಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಗೆ ಾರಿಗೆ ಹೋದನು.
2 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ದಶರ್ನಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಡ; ಾನು
ಹೇಳುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಸ ಾಡಬೇಕು. 3 ನೀನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿರು; ಾನು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಡುವೆನು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು, 4 ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು.
5 ಏಕೆಂದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ, ನನ್ನ
ನೇಮಗಳನು್ನ, ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ, ಕೈ ಗೊಂಡು ನಡೆದನು” ಎಂದನು.
ಇ ಾಕನು ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತಂಗಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
ಾಕನು ಗೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 7 ಆ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಕೆಯನು್ನ
ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಸುಂದರಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಈಕೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾರು ಅಂದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ
ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದಿನ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಾಗ ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಸರಸ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
9 ಆಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾಕನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಈಕೆಯ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲವೇ, ತಂಗಿ
ಎಂದು
ಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಇ ಾಕನು, “ಜನರು ಈಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾರೆಂದು
ಾಗೆ ಹೇಳಿದೆನು” ಎಂದನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು, “ನೀನು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ
ಾಕೆ
ಾಡಿದೆ?
ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಡನೆ ಸಂಗಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದೋಷ
ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುತಿ್ತತ್ತ ಾ್ಲ?”
11 ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನಿ ಾಗಲಿ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿ
ಕೇಡು ಾಡುವವನಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆ
ಾಡಿದನು.
6ಇ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾಕನನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದ
ಇ ಾಕನು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಅದೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೂರರಷು್ಟ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯ್ದನು;
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು; 13 ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಬಹು
ಧನವಂತ ಾದನು. 14 ಅವನಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳೂ, ಸಂಪತೂ್ತ, ಸೇವಕರು ಹೇರಳ ಾಗಿದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. 15 ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕರು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಾಲದಲೆ್ಲೕ ತೋಡಿದ್ದ ಾವಿಗಳನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಣು್ಣ ಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು.
16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗಿಂತ ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದಿ್ದೕ; 17 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇ ಾಕನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ ಗೆ ಾರ್ ತಗಿ್ಗನ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಬಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 18 ಅಬ್ರ ಾಮನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ ಾವಿಗಳನು್ನ
12
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ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮುಚಿ್ಚ ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಅಗೆಸಿ, ತಂದೆ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನೆ್ನೕ ಇಟ್ಟ ನು.
19 ಇ ಾಕನ ಸೇವಕರು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅಗೆಯು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉಕು್ಕವ ಒರತೆಯ ನೀರಿನ
ಾವಿಯು
ಸಿಕಿ್ಕತು. 20 ಗೆ ಾರಿನ ದನ ಾಯುವವರು ಬಂದು ಆ ನೀರು ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇ ಾಕನ ದನ
ಾಯುವವರ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಆ ಾವಿಗೆ “*ಏಸೆಕ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
21

ತರು ಾಯ ಅವನ ಜನರು ಬೇರೊಂದು ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿ ಾಗ ಆ ದೇಶದವರು ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಜಗಳ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ “†ಸಿಟಾ್ನ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 22 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಮತೊ್ತಂದು ಾವಿಯನೂ್ನ ತೋಡಿಸಿ ಾಗ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಜಗಳ ಾಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ
ಅವನು, “ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅದಕೆ್ಕ “‡ರೆಹೋಬೋತ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.

ಇ ಾಕನ ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಕನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 24 ಆ ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು; ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ; ಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಇ ಾಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಾಧಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡನು.
26 ಅಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾಕನ ಸೇವಕರು
ಾವಿಯನು್ನ ಅಗೆದರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ
ಮಂತಿ್ರ ಾದ ಅಹುಜ್ಜತನನೂ್ನ, ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಫೀಕೋಲನನೂ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗೆ ಾರಿನಿಂದ
ಇ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಇ ಾಕನು.
27 ನೀವು, “ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟರ ಾ್ಲ; ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಾಕೆ
ಬಂದಿರಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, 28 “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದುದರಿಂದ ನೀನೂ, ಾವೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
29
ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದೆವು.
ಾವು ನಿನಗೆ
ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ
ಾಡದೆ ಹಿತವನೆ್ನೕ
ಾಡಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದೆವ ಾ್ಲ. ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಮಗೆ
ಕೇಡನು್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಈಗ ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
30 ಆಗ ಇ ಾಕನು ಅವರಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭೋಜನ ಉಪಚಾರಗಳನು್ನ
ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 31 ಅವರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇ ಾಕನು
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
32 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನ ಸೇವಕರು ಬಂದು, “ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಕಿ್ಕತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾವು ತೋಡಿದ
ಾವಿಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಅವನು ಆ ಾವಿಗೆ “§ಷಿ ಾ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಆದುದರಿಂದ
23 ಇ

ಅಲಿ್ಲರುವ ಊರಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ “ಬೇಷೆರ್ಬ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

ಏ ಾವನು ಹಿತಿ್ತಯರಲಿ್ಲ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ಮದುವೆ ಾದದು್ದ
ಏ ಾವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಬೇರಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂದೀತಳನೂ್ನ
ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಏಲೋನನ ಮಗ ಾದ ಾಸೆಮತಳನೂ್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 35 ಇವರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಇ ಾಕನಿಗೂ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೂ ಮನೋವ್ಯ ಥೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
34
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ಾಕೋಬನು
ೕಸದಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡದು್ದ
ಇ ಾಕನು ಮುಪಿ್ಪನಿಂದ ಕಣು್ಣ ಾಣ ಾರದಷು್ಟ
ಾ್ಬ ಗಿರಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹಿರೀಮಗ ಾದ
ಏ ಾವನನು್ನ ಕರೆದು, “ಮಗನೇ” ಎನ್ನಲು ಏ ಾವನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
2 ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾ ಾಗ ಾಯುವೆನೋ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 3 ಆದುದರಿಂದ
ನೀನು ಬಿಲು್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಮುಂ ಾದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 4 ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆ ಾಡಿ
ಬೇಟೆ
ಾಂಸದಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರುವ ರುಚಿಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ಾವು
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಾನು ಅದನು್ನ ತಿಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತು ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. 6 ಏ ಾವನು
ಬೇಟೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನಿಗೆ, 7 ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಬೇಟೆ ಾಡಿ ಬೇಟೆಯ
ಾಂಸದಿಂದ ನನ್ನ ಊಟಕೆ್ಕ
ರುಚಿಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು;
ಾವು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಆದುದರಿಂದ ಮಗನೇ, ನೀನು ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಾಡು. 9 ಆಡಿನ ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಒಳೆ್ಳ ಆಡಿನ
ಮರಿಗಳನು್ನ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ; ಅವುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರುವ ರುಚಿಪ ಾಥರ್ವನು್ನ
ಾನೇ ಸಿದ್ಧ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ನೀನು ಅದನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಡಿಸಬೇಕು; ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು” ಎಂದಳು.
11 ಅದಕೆ್ಕ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಾಯಿ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ಮೈ ತುಂಬ ಅಧಿಕ ಾಗಿ
ರೋಮವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ನುಣು ಾದ ಚಮರ್ವುಳ್ಳವನು. 12 ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿದರೆ ಾನು ಅವನಿಗೆ
ೕಸ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಆಶೀ ಾರ್ದಕಿ್ಕಂತ
ಾಪವನೆ್ನೕ ಹೊಂದುವೆನು” ಎಂದನು.
13 ಅವನ ಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ಅವನು ನಿನಗೆ ಾಪಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಾಪ ನನಗಿರಲಿ; ನೀನು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಡಿನ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
14 ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತಂದು ಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದ
ಸವಿಯೂಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಳು. 15 ಆಮೇಲೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿರೀಮಗ ಾದ
ಏ ಾವನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು, ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದಳು. 16 ಆ
ಆಡಿನ ಮರಿಗಳ ಚಮರ್ಗಳನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಗಳಿಗೂ, ನುಣು ಾದ ಕೊರಳಿಗೂ ಸುತಿ್ತದಳು. 17 ನಂತರ ಾನು
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ್ದ ರುಚಿಪ ಾಥರ್ವನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಕೋಬನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟಳು.
1

ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅ ಾ್ಪ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು, ತಂದೆಯು, “ಏನು ಮಗನೇ, ನೀನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19
ಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಹಿರೀಮಗ ಾದ ಏ ಾವನು; ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ಊಟ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಎದು್ದ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾನು ತಂದಿರುವ ಬೇಟೆ
ಾಂಸವನು್ನ
ಊಟ ಾಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
20 ಇ ಾಕನು, “ಏನು ಮಗನೇ, ಇಷು್ಟ ಬೇಗ ಬೇಟೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು” ಎಂದನು.
21 ಇ ಾಕನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಕಂ ಾ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ; ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನೋ ಅಲ್ಲ ೕ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇ ಾಕನು ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿ, “ಸ್ವರವೇನೋ
ಾಕೋಬನ ಸ್ವರ ಾಗಿದೆ, ಕೈ ಗಳು ಏ ಾವನ ಕೈ ಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23
ಾಕೋಬನ ಕೈ ಗಳು
ಏ ಾವನ ಕೈ ಗಳಂತೆ ರೋಮವುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಅವನ ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ
18 ಅವನು
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ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಅವನು, “ನೀನು ನಿಜ ಾದ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನೋ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾಕೋಬನು, “ ೌದು” ಎನ್ನಲು,
25 ಇ ಾಕನು, “ಆ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ; ನೀನು ತಂದ ಬೇಟೆ ಾಂಸವನು್ನ
ಾನು ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಕೋಬನು ಅದನು್ನ
ಅವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವನು ತಿಂದನು; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದನು. 26 ಆಮೇಲೆ ಅವನ
ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನೀನು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡು” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅವನು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ತಂದೆಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು.
27 ಇ ಾಕನು ಅವನ ವಸ್ತ ಗಳ ಾಸನೆಯನು್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡಿ ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,
್ರ
“ಆ ಾ, ನನ್ನ ಮಗನ ಸು ಾಸನೆಯು,
ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಹೊಲದ ಸು ಾಸನೆಯಂತಿರುವುದು.
28 ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆ ಾಶದ ಮಂಜನೂ್ನ,
ಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ
ದವಸ ಾನ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ.
29 ಜನಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ,
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಲಿ.
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ನೀನು ದೊರೆ ಾಗಿರು,
ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಪಿಸುವವರಿಗೆ ಾಪವೂ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ ಉಂಟಾಗಲಿ” ಎಂದನು.
24

ಏ ಾವನು ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದು್ದ
ಇ ಾಕನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ
31 ಅವನೂ
ಹೊರಟುಹೋದ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದನು.
ಸವಿಯೂಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ನೀನು ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಾನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವ ಾಂಸವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
32 ಅವನ ತಂದೆ
ಾದ ಇ ಾಕನು, “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನು” ಎಂದನು.
33 ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾಕನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗು ಾ್ತ, “
ಾರೋ ಬೇರೊಬ್ಬ ನು ಬೇಟೆ ಾಂಸವನು್ನ
ತಂದು ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟಹೋದನ ಾ್ಲ. ನೀನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅವನು ತಂದಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಾನು
ಊಟ ಾಡಿ ಅವನನೆ್ನೕ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆನು; ಅವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ತಪ್ಪ ಾರದು” ಎಂದನು.
34 ಏ ಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ದುಃ ಾ ಾ್ರಂತ ಾಗಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ, “ಅ ಾ್ಪ,
ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಸಹ ಆಶೀವರ್ದಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇ ಾಕನು,
35 “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನು
ೕಸದಿಂದ ಬಂದು ನಿನ ಾಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು”
ಎಂದನು.
36 ಅದಕೆ್ಕ ಏ ಾವನು, “*
ಾಕೋಬನೆಂಬ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾದದು್ದ ಾ್ಯಯವಲ್ಲ ೕ? ಎರಡು
ಾರಿ ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿದನು; ಈಗ ಬಂದು ನನ ಾಗ
ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ, “ನನಗೋಸ್ಕರವೂ
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಆಶೀ ಾರ್ದವಿಲ್ಲ ೕ” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
37 ಇ ಾಕನು ಏ ಾವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ದೊರೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಸೇವಕನ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ದವಸ ಾನ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಅವನ
ೕಷಣೆ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ನೋಡು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಾಡಲಿ” ಎಂದನು.
30

*
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ಾವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಅ ಾ್ಪ, ನನ್ನ ನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಅಳಲು,
39 ಅವನ ತಂದೆ
ಾದ ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ಆ ಾಶದ ಮಂಜು
ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸವಿರುವುದು.
38 ಏ

ಆದಿ ಾಂಡ 28:8

ಾತ್ರ ಇರುವುದೋ?

40 ನೀನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ

ಾಡುವಿ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಗೆ
ಸೇವಕ ಾಗಿರುವಿ. ಆದರೂ ನೀನು ಾಳೆ್ಮ ಮೀರು ಾಗ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಹೆಗಲಿನ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬನು ಓಡಿಹೋದದು್ದ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಡಿದ ಆಶೀ ಾರ್ದದ ನಿಮಿತ್ತ ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿ
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನೊಳಗೆ, “ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಿಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ತರು ಾಯ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಾಕೋಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.
42 ಹಿರಿಮಗ ಾದ ಏ ಾವನು ಹೇಳಿದ
ಾತು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ
ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 43 ಆದುದರಿಂದ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು;
ನೀನು ಎದು್ದ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗು. 44 ಕೆಲವು ಾಲ,
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ ಕೋಪವು ಶಮನ ಾಗುವ ವರೆಗೂ ಅವನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರು. 45 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನು ನೀನು
ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಮರೆತು, ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಮರೆತು ಬಿಟಾ್ಟ ಗ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆಯಿಸುವೆನು.
ಾನು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಿ್ಮ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ಏಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
46 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಇ ಾಕನಿಗೆ, “ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಈ ಸಿ್ತ ೕಯರ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಾಗಿದೆ,
್ರ
ಾಕೋಬನೂ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಹಿತಿ್ತಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ,
ಾನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
41 ತಂದೆಯು
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ಆಗ ಇ ಾಕನು
ಾಕೋಬನನು್ನ ಕರೆದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು
ಾ ಾನ್ಯರ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. 2 ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ
ತಂದೆ ಾದ ಬೆತೂವೇಲನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಸಹೋದರ ಾದ ಾ ಾನನ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೋ. 3 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನಗೆ
ಬಹಳ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನಿ್ನಂದ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ. 4 ದೇವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಕೊಡಲಿ, ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಗೆ, ನೀನು ಈಗ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ದೇವರು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಕೊಡಲಿ” ಎಂದನು. 5 ಇ ಾಕನು
ಾಕೋಬನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಏ ಾವನ ಾಯಿ ಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಅ ಾಮಿನವ ಾದ ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
1

ಏ ಾವನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ತಂಗಿಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದದು್ದ
ಇ ಾಕನು
ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ಅವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾಗ ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಾ ಾನ್ಯರ
ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ, ಏ ಾವನು ನೋಡಿದನು. 7
ಾಕೋಬನು
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಹೋದದ್ದನೂ್ನ ಸಹ ಏ ಾವನು
ನೋಡಿದನು. 8 ಾ ಾನ್ಯರ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಏ ಾವನು
6
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9

ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಏ ಾವನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಗನೂ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ
ಮಗಳೂ ನೆ ಾ
ೕತನ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಮಹಲತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಾಕೋಬನ ಕನಸು
ಆಗ
ಾಕೋಬನು ಾ ಾನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹೊರಟನು. 11 ಅವನು
ಪ್ರ ಾಣಾಥರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತಲೆದಿಂ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.
10

12

ಆ ಾತಿ್ರ ಅವನು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡನು. ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಏಣಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿತು. ಅದರ ತುದಿ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇವ ದೂತರು ಏರು ಾ್ತ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
13 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು *ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರೂ,
ಇ ಾಕನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ. ನೀನು ಮಲಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು. 14 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು
ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ದ ಣ ಉತ್ತರ ದಿಕು್ಕಗಳಿಗೆ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವಿ. ನಿನಿ್ನಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದಲೂ,
ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು. 15 ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ
ನೀನು ಹೋಗುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡಿ, ಪುನಃ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸದ ಹೊರತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
16
ಾಕೋಬನು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ, “ನಿಜ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು ನನಗೆ
ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಯಿತು” ಎಂದನು. 17 ಅವನು ಭಯಪಟ್ಟವ ಾಗಿ, “ಈ ಸ್ಥಳವು ಪವಿತ್ರ ಾದ್ದದು. ಇದು
ದೇವರ ಮನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪರಲೋಕದ ಾಗಿಲು” ಎಂದನು.
18
ಾಕೋಬನು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಾನು ತಲೆದಿಂ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಸ್ತಂಭ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯ್ದನು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “†ಬೇತೇಲ್”

ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಅದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ “ಲೂಜ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿತು್ತ.
20
ಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ, “ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಾನು ಹೋಗುವ
ಈ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಉಣು್ಣವುದಕೆ್ಕ ಆ ಾರವನೂ್ನ, ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ವಸ್ತ ್ರ ವನೂ್ನ, ನನಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, 21 ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬರ ಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ
ದೇವ ಾಗಿರುವನು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಸ್ತಂಭ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಈ ಕಲು್ಲ ದೇವರ ಮನೆ ಾಗುವುದು. ಆಗ
ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ನಿನಗೆ ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

29

ಾಕೋಬನು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದು್ದ
ಆಗ
ಾಕೋಬನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಜನರ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದನು. 2 ಅವನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡ ಾಗಿ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾವಿಯನು್ನ ಕಂಡನು. ಾವಿಯ ಹತಿ್ತರ ಮೂರು ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳು ಮಲಗಿದ್ದವು.
ಆ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಮಂದೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ಇಡ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಹಿಂಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಾಗ ಕುರಿ ಾಯುವವರು ಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು.
4
ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, “ ಾವು
ಾ ಾನ್ ಊರಿನವರು” ಎಂದರು.
5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಹೋರನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾನನನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, “ ಾವು ಅವನನು್ನ ಬಲೆ್ಲವು” ಎಂದರು.
1

*

28:13 ಅಥ ಾ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು.

†

28:19 ಬೇತೇಲ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮನೆ.
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ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, “ ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅಗೋ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳು ಕುರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದರು.
7
ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ ಹೊತು್ತ ಬಹಳ ಇದೆ, ಮಂದೆಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಿ ಪುನಃ
ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ ಅನ್ನಲು ಅವರು, 8 ಮಂದೆಗಳೆಲ್ಲವು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಾವಿಯ ಮೇಲೆ
ಮುಚಿ್ಚರುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆದು; ಅನಂತರ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
6

9

ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ

ಾದದು್ದ

ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಬಂದಳು; ಆಕೆಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 10
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಾ ಾನನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕಂ ಾಗ ಾವಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಸರಿಸಿ ಾಬನನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದನು. 11 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ೕ ಾಗಿ ಅತು್ತ ಆಕೆಗೆ, 12 “ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೋದರಳಿಯನೂ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು” ಆಗ ಾಹೇಲಳು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ಾತನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
13 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನು ಬಂದಿರುವ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಓಡಿಬಂದು ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. 14
ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ,
“ನಿಜ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿದಿ್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೂ
ಾ ಾನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಾ ಾನನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಯೆಂದು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಸೇವೆ
ಾಡುವುದು ಾ್ಯಯ ೕ? ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು
ಕೊಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16 ಾ ಾನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ದೊಡ್ಡವಳ ಹೆಸರು ಲೇ
ಾ, ಚಿಕ್ಕವಳ ಹೆಸರು ಾಹೇಲ್.
17 ಲೇ
ಾ ಎಂ ಾಕೆಯ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಂತಿ ಹೀನ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಾಹೇಲಳು ಬಹು ಸುಂದರಿಯು
ಾವಣ್ಯ ವತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. 18
ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, “ನಿನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಾದ
ಾಹೇಲಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 19 ಾ ಾನನು, “ಆಕೆಯನು್ನ
ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾಸ ಾಗಿರು” ಎಂದನು. 20 ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಂತೆ ಾಣಿಸಿತು.
21 ತರು ಾಯ
ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಗೊತು್ತ
ಾಡಿದ ಾಲವು ಪೂತಿರ್
ಾಹೇಲಳನು್ನ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿ ನನ್ನ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಾದವು.

22

ಆಗ ಾ ಾನನು ಆ ಸ್ಥಳದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 23 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಹಿರೀಮಗ ಾದ ಲೇಯಳನೆ್ನೕ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನು.
24 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ಜಿ ಾ್ಪ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಾಸಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.

ಆಕೆ ಲೇಯಳೆಂದು
ಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲು ಅವನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ಇದೇನು ನೀನು
ನನಗೆ ಾಡಿದು್ದ? ಾಹೇಲಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆನ ಾ್ಲ; ಾಕೆ ನನಗೆ
ೕಸ ಾಡಿದೆ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,
26 ಾ ಾನನು, “ಹಿರಿ ಮಗಳಿಗಿಂತ
ದಲು ಕಿರಿಯ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ
ದೇಶದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. 27 ಆಕೆಯ ಮದುವೆಯ ಾರವನು್ನ ಪೂರೈ ಸು. ಅನಂತರ ಈ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳನೂ್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ಈಕೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇನೂ್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಾಡು” ಅಂದನು.
28
ಾಕೋಬನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಹಿರಿಯವಳ ಮದುವೆಯ ಾರವನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು. ಆಗ ಾ ಾನನು
ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 29 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಬಿ ಾ್ಹ ಎಂಬ ಾಸಿಯನು್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ನು. 30 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಸಂಗಮಿಸಿ
25 ಬೆಳಗೆ್ಗ
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ಆಕೆಯನು್ನ ಲೇಯಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದನು. ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ಾ ಾನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಏಳು ವಷರ್
ಸೇವೆ ಾಡಿದನು.

31

ಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ

ಲೇಯಳು
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ, ಆಕೆಯು
ಗಭರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಾಹೇಲಳು ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದಳು. 32 ಲೇಯಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ
ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವ್ಯ ಥೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ‘ರೂಬೇನ್ ಎಂದು’ ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.”
ತಿರುಗಿ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ, “ ಾನು ಗಂಡನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾದೆನೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಗುವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ‘ಸಿಮೆ
ೕನ್’ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.”
33 ಆಕೆ

ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ, “ಈಗ ಾದರೂ ನನ್ನ ಗಂಡನೂ ಾನೂ
ಒಂ ಾಗುವೆವು, ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತಿ್ತದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
“ಲೇವಿಯೆಂದು” ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
34

ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ, “ಈಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉಪ ಾರ
ಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ “ಯೆಹೂ ಾ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ
ಗಭರ್ ಾರಣೆ ಾಗುವುದು ನಿಂತಿತು.
35

1

30

ಾಹೇಲಳು ಾನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರದೆ ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ,
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾಯುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.
2
ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ದೇವರು ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡದೆ ಹೋದ
ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂ ಾದೀತೋ” ಎಂದನು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಾಸಿ
ಾದ ಬಿ ಾ್ಹ ಇ ಾ್ದಳ ಾ್ಲ, ಅವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸು, ಅವಳು ಬಸು ಾದರೆ
ಆ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಾಕಲಿ. ಆಗ ನನಗೂ ಸಂ ಾನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 4 ತನ್ನ
ಾಸಿ ಾದ ಬಿಲ್ಹಳನು್ನ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದಳು. 5 ಾಕೋಬನು ಅವಳನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಲು ಬಿಲ್ಹಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲು, 6 ಾಹೇಲಳು, “ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನ್ನ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಮಗನನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅದಕೆ್ಕ “ ಾನ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
7

ಾಹೇಲಳ ಾಸಿ ಾದ ಬಿಲ್ಹಳು ತಿರುಗಿ ಬಸು ಾಗಿ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ
ಹೆರಲು, 8 ಾಹೇಲಳು, “ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸಂಗಡ ಬಲ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ ಜಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
“ನಫಾ್ತಲಿ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
9 ಲೇಯಳು

ತನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ಜಿಲ್ಪಳನು್ನ
ಾಕೋಬನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದಳು. 10 ಲೇಯಳ ಾಸಿ ಾದ ಜಿಲ್ಪಳು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ
ಹೆರಲು, 11 ಲೇಯಳು, “ನನಗೆ ಶುಭ ಾಯಿತೆಂದು” ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ “ ಾದ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
12 ಲೇಯಳ ಾಸಿ
ಾದ ಜಿಲ್ಪಳು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲು, 13 ಲೇಯಳು,
“ ಾನು ಧನ್ಯ ಾದೆ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ನನ್ನ ನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೊಗಳುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ “ಆಶೇರ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
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ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನನು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ * ಾಮಜನಕ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಲು ಾಹೇಲಳು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನು ತಂದಿರುವ ಾಮಜನಕ
ಹಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.
15 ಅದಕೆ್ಕ ಲೇಯಳು, “ನೀನು ನನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದು್ದ ಾಲದೋ? ನನ್ನ ಮಗನು ತಂದ
ಾಮಜನಕ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾಹೇಲಳು,
“ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನು ತಂದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಂಡನು ಈ ಹೊತು್ತ ಾತಿ್ರ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ
ಇರಲಿ” ಎಂದಳು.
16 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾಕೋಬನು ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರು ಾಗ ಲೇಯಳು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಾನು ನನ್ನ ಮಗನು ತಂದ ಾಮಜನಕ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದಳು. ಆ ಹೊತು್ತ ಾತಿ್ರ ಅವನು ಆಕೆ
ಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು.
17 ದೇವರು ಲೇಯಳ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ
ಾಗಿ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಐದನೆಯ
ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 18 ಲೇಯಳು, “ನನ್ನ ಾಸಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ನನಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ “†ಇ ಾ್ಸ ಾರ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
14 ಗೋದಿ

ಲೇಯಳು ಪುನಃ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಆರನೆಯ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಲೇಯಳು, “ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವರ ಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆರು
ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆಯೇ ಾಸಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
“‡ಜೆಬುಲೂನ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
19

20

ಾಯ ಆಕೆಯು ಹೆಣು್ಣ ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ “ದೀ ಾ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಾಹೇಲಳನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಕೆಗೆ
ಮಕ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 23 ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ, “ದೇವರು ನನಗಿದ್ದ
ಅವ ಾನವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು, “ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಗಂಡು
ಮಗುವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ “
ೕಸೇಫ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
21 ತರು
22

ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಾ ಾನನ ಆಡುಕುರಿಗಳು
ಾಹೇಲಳು
ೕಸೇಫನನು್ನ ಹೆತ್ತ ನಂತರ ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
26
ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು.
ಾನು ಸೇವೆ ಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.
27
ಾನು ನಿನಗೆ
ಾಡಿದ ಸೇವೆಯನು್ನ ನೀನು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾ ಾನನು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಟು್ಟ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ನು್ನ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಅದಕೆ್ಕ
ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ನನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿನ್ನ ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳು
ಅಭಿವೃ ದಿ್ದ ಾದುದ್ದನೂ್ನ ನೀನು ಬಲೆ್ಲೕ. 30 ಾನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ನಿನಗಿದ್ದದು್ದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಈಗ ಅದು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದೆ. ಾನು ಕೈ ಾಕಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಇನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಾ ಾಗ ಸಂ ಾದನೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನು, “ನಿನಗೆ ಾನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳು” ಅನ್ನಲು
ಾಕೋಬನು, “ನನಗೆ ಏನೂ
ಕೊಡಬೇಡ, ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಾಯರ್ ಾತ್ರ ಾಡಿದರೆ ಾಕು, ಾನು ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ
ಮೇಯಿಸಿ ಾಯುವೆನು” 32 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಚುಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಮಚೆ್ಚ ಗಳಿರುವವುಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕ ಾ್ಪ ಗಿರುವವುಗಳನೂ್ನ, ಆಡುಗಳಲಿ್ಲ ಚುಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಮಚೆ್ಚ ಗಳಿರುವುಗಳನೂ್ನ ವಿಂಗಡಿಸುವೆನು. ಅವೇ ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಾಗಿರಲಿ. 33 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಾಲದಲಿ್ಲ
25

*

30:14

ಈ

ಹಣು್ಣಗಳು

ಉಪಯುಕ್ತ ಾದವುಗಳು.

†

ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳವುಗಳು,

ಾ

30:18 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರ ತಿಫಲ.

ೕತೆ್ತೕಜಕ ಾದವುಗಳು

‡

ಮತು್ತ

ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ

30:20 ಜೆಬುಲೂನ್ ಅಂದರೆ ೌರವ.

ಗಭರ್ಧರಿಸಲು
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ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆಯೇ ನನಗೆ ಾ ಕೊಡುವುದು.
ಆಡುಗಳಲಿ್ಲ ಚುಕೆ್ಕ ಮಚೆ್ಚ ಗಳಿಲ್ಲದು್ದ, ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಪಿ್ಪಲ್ಲದು್ದ, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅದನು್ನ ಕದ್ದದೆ್ದಂದು
ಎಣಿಸಬಹುದು” ಎಂದನು.
34 ಅದಕೆ್ಕ
ಾ ಾನನು, “ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದನು. 35 ಅದೇ ದಿನ
ಾ ಾನನು ಆಡುಗಳಲಿ್ಲ ರೇಖೆ ಮಚೆ್ಚ ಇದ್ದವುಗಳನೂ್ನ, ಮೇಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಚುಕೆ್ಕ ಮಚೆ್ಚ ಇದ್ದವುಗಳನೂ್ನ, ಅಂದರೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳು ಾದ ಬಣ್ಣವು ತೋರಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕ ಾ್ಪ ಗಿದು್ದವುಗಳನೂ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 36 ಾ ಾನನು ತನಗೂ, ಾಕೋಬನಿಗೂ ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ದೂರ
ಅಂತರವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನು.
ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಕದವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿದನು.

37 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಾಕೋಬನು ಚಿ ಾರು, ಾ ಾಮಿ, ಅ ೕರ್ನ್ ಎಂಬ ಮರಗಳ ಹಸಿ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಟೆ್ಟ ಪಟೆ್ಟ ಾಗಿ ತೊಗಟೆಯನು್ನ ಸುಲಿದು, 38 ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವು
ಾಣಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟ ನು. ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯ, ಸಂಗಮ ಸಮಯ. 39 ಆಡುಕುರಿಗಳು ಆ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಸಂಗಮ ಾದಿದ್ದರಿಂದ ರೇಖೆ, ಚುಕೆ್ಕ, ಮಚೆ್ಚ ಗಳುಳ್ಳ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುತಿ್ತದ್ದವು.
40
ಾಕೋಬನು ಆ ಮರಿಗಳನು್ನ ಾ ಾನನ ಹಿಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ತನ್ನವೆಂದು ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಾ ಾನನ ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಮುಖಗಳನು್ನ ರೇಖೆಯುಳ್ಳ ಆ ಆಡುಗಳ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಪದ ಕುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸಿದನು. 41 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಆಡು ಕುರಿಗಳು ಸಂಗಮ ಾಡು ಾಗ ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ನೋಡು ಾ್ತ ಸಂಗಮ ಾಡಲಿ ಎಂದು
ಾಕೋಬನು ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಲುಗಳನಿ್ನಟ ್ಟ ನು.
ಆದರೆ
ಆಡುಕುರಿಗಳು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 42 ಹೀ ಾಗಿ
ಬಲಹೀನ ಾದ ಹಿಂಡು ಾ ಾನನ ಾಲಿಗೆ ಬಂದವು, ಬಲಿಷ್ಠ ಾದವುಗಳು
ಾಕೋಬನು ಾಲಿಗೆ
ಬಂದವು. 43 ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಾಕೋಬನು ಬಹಳ ಸಂಪತು್ತಳ್ಳವ ಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳು,
ಾಸ ಾಸಿಯರು, ಒಂಟೆ ಕತೆ್ತಗಳು, ಹೇರಳ ಾಗಿದ್ದವು.

31
ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದದು್ದ

1 “ನಮ್ಮ

ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ
ಾಕೋಬನ ಾ ಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ
ಇಷೊ್ಟಂದು ಐಶ್ವಯರ್ವುಂಟಾಯಿತು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ಾತುಗಳು
ಾಕೋಬನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನ ಮುಖ ಾವವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅದು
ದಲಿದ್ದಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ.
3 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇಶಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೂ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು, ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನೂ್ನ, ಲೇಯಳನೂ್ನ, ತನ್ನ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅಡವಿಗೆ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ 5 ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುಖ ಾವವು ನನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದಲಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಬಂತು. ಆದರೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಇ ಾ್ದನೆ. 6 ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯನು್ನ ಪೂಣರ್ಬಲದಿಂದ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀವೂ ಅದನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ.
7 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ ಾರಿ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು, ನನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 8 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ, ‘ಚುಕೆ್ಕಯುಳ್ಳದು್ದ ನಿನ್ನ
ಸಂಬಳ ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಹಿಂಡಿನ ಆಡುಕುರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚುಕೆ್ಕಯುಳ್ಳದ್ದನೆ ್ನೕ ಈಯಿತು.
ಅವನು ‘ರೇಖೆಯುಳ್ಳದು್ದ ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ಆಡುಕುರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ರೇಖೆಯುಳ್ಳ
ಮರಿಗಳನೆ್ನೕ ಈದವು. 9 ಹೀಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ, ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳನು್ನ ಅವನಿಂದ
ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
4
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“ಕುರಿಗಳು ಗಭರ್ಧರಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ
ಸಂಗಮಿಸಿದ ಆಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ರೇಖೆ, ಚುಕೆ್ಕ ಮಚೆ್ಚ ಗಳುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿದವು. 11 ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತನು, ‘ ಾಕೋಬನೇ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಾನು, ‘ಇದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ 12 ಆತನು
ನನಗೆ, ‘ ಾ ಾನನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದುದರಿಂದ
ನೀನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸುವ ಆಡುಗಳನು್ನ ನೋಡು. ರೇಖೆಯೂ, ಚುಕೆ್ಕಯೂ, ಮಚೆ್ಚಯೂ
ಉಳ್ಳವುಗ ಾಗಿವೆ. 13 ನೀನು ಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ಬೇತೇಲಿನ ದೇವರು ಾನೇ.
ಈಗ ನೀನೆದು್ದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದ ದೇಶಕೂ್ಕ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14
ಾಕೋಬನು ಈ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಾಗ ಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ ಲೇಯಳು, “ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ಾಲೂ ಾ್ವ ಸ ತೆ ಇನೆ್ನೕನಿದೆ? 15 ಅವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅನ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸು ಾ್ತನ ಾ್ಲ; ಅವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಿಕಿ್ಕದ ಹಣವನು್ನ ಾನೇ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೂ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ, ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
10

17 ಆಗ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತಸಿದನು. 18 ಾನು
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೊರಟನು.
19 ಆಗ
ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಳು. 20 ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಾನು
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಅವನನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ ನು.
21 ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ಮ ಾ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಗಿ ಾ್ಯ ದೆಂಬ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದನು.

22

ಾ ಾನನು್ನ

ಾಕೋಬನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದು್ದ

ಾಕೋಬನು ಹೊರಟುಹೋದ ವತರ್ ಾನವು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರಲು,
ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಳು ದಿನ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಾಕೋಬನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ
ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. 24 ಆದರೆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ
ಾ ಾನನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು, “ನೀನು
ಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾತ ಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು” ಎಂದನು.
23 ಅವನು

25 ತರು ಾಯ
ಾ ಾನನೂ
ಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ
ಾಕೋಬನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಾ ಾನನು ಸಹ ತನ್ನವರೊಡನೆ ಅದೇ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
26
ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡನು.
ಾ ಾನನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಇದೇನು ನೀನು
ಾಡಿದು್ದ?
ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳದೆ
ಹೊರಟುಬಂದೆಯ ಾ್ಲ. 27
ಾಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿ? ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಾಡು, ವೀಣೆ,
ಾಳ ಮುಂ ಾದ ಾದ್ಯ ಗ ಡನೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ
28
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ, ಮುದಿ್ದಡುವುದ ಾ್ಕದರೂ
ಆಗದಂತೆ ಾಡಿದಿ. ನೀನು ಾಡಿದು್ದ ಹುಚು್ಚ ಕೆಲಸ. 29 ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಮಥ್ಯ ರ್
ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು, ‘ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನ ಗಲೀ,
ಕೆಟ್ಟದ ಾ್ನ ಗಲಿ ಹೇಳದ ಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಆಶೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕದ್ದದು್ದ ಾಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ಅದಕೆ್ಕ
ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಿ ಎಂದು ಭಯಪಟು್ಟ ಹೊರಟು ಬಂದೆನು. 32 ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳು
ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆ
ೕ ಅವರು ಾಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬಹುದು.
ಅದರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಹೇಲಳು ಆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕದ್ದದು್ದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
33 ಾ ಾನನು
ಾಕೋಬನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇಯಳ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೂ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಾಸಿಯರ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಹುಡುಕಿದನು. ಆದರೂ ಅವನಿಗೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿ್ಲಲ.್ಲ ಲೇಯಳ ಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
34
ಾಹೇಲಳ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಾಹೇಲಳು ಆ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂಟೆಯ
ಸಬರದೊಳಗಿಟು್ಟ (ತಡಿಯ ಚೀಲದಲಿ್ಲ) ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದಳು.
ಾ ಾನನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
35 ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೂ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಾನು ಮೈ ಲಿಗೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವನು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಆ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
36 ಆಗ
ಾಕೋಬನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಾ ಾನನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ನೀನು ಇಷು್ಟ ಆತುರ ಪಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬರುವಂತೆ ಾನೇನು ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದೆನು? 37 ನನ್ನ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡುವಂತೆ
ಾನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆನು? ನಿನ್ನ ಸೊತು್ತ ಏ ಾದರೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದೆ
ೕ? ನನ್ನ ಬಳಗದವರ
ಮುಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಅದನು್ನ ತಂದು ಇಡು. ಇವರೇ ನಮಿ್ಮ ಬ ್ಬರ ಾ್ಯಯವನು್ನ
ತೀರಿಸಲಿ.
38 “ ಾನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಹಿಂಡಿನ ಹೆಣು್ಣ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಂದು
ಾಕಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಿಂಡಿನ ಟಗರುಗಳನು್ನ ಾನೇನೂ ತಿಂದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 39 ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ
ಕುರಿ, ಆಡುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಗಕೆ್ಕ ಾಕದೆ ಾನೇ ನಷ್ಟವನು್ನ ಹೊತೆ್ತನು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ, ಇರುಳಿನಲಿ್ಲ ಕಳೆದು
ಹೋದದ್ದರ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. 40 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಲೂ, ಇರುಳಲಿ್ಲ ಚಳಿಯಿಂದಲೂ
ಾಧೆಪಟೆ್ಟ ನು, ನಿದೆ್ದ ಾಡುವುದ ಾ್ಕದರೂ ಅವ ಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಿ್ಥತಿ ಹೀಗಿತು್ತ. 41 ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹದಿ ಾಲು್ಕ ವಷರ್ವೂ ನಿನ್ನ ಆಡು ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಆರು ವಷರ್ವೂ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ ಾರಿ ಬದ ಾಯಿಸಿದೆ.
42 ನನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ದೇವರೂ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರೂ, ಇ ಾಕನು ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ ದೇವರು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬರಿಗೈ ಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ,್ದ ದೇವರು
ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನೂ್ನ ಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸ ಗೊತಿ್ತದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನೆ್ನಯ ಾತಿ್ರ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು” ಎಂದನು.
31

ಾಕೋಬನಿಗೂ ಾ ಾನನಿಗೂ ಆದ ಒಪ್ಪಂದ
ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಈ ಪುತಿ್ರ ಯರು ನನ್ನ ಪುತಿ್ರ ಯರಲ್ಲವೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳಲ್ಲವೇ, ಈ ಹಿಂಡುಗಳೂ ನನ್ನವೇ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ. ಾ ಾದರೆ ಈ
ನನ್ನ ಪುತಿ್ರ ಯರಿಗೋಸ್ಕರವೂ, ಇವರು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಈಗ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? 44 ಆದುದರಿಂದ
ಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ ಾ, ಅದು ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾ
ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
45 ಆಗ
ಾಕೋಬನು ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತಂಭ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 46
ಾಕೋಬನು
ತನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ, “ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಗುಡೆ್ಡ
ಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಗುಡೆ್ಡಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡಿದರು. 47 ಆ ಗುಡೆ್ಡಗೆ ಾ ಾನನು
“*ಯಗರ ಾಹದೂತ” ಎಂದೂ ಾಕೋಬನು “†ಗಲೇದ್” ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
48 ಆಗ ಾ ಾನನು, “ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಈ ಗುಡೆ್ಡಯೇ ಾ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಗಲೇದ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 49 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು, “ ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
43

*
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ಅಗಲಿರು ಾಗ ಯೆಹೋವನೇ ನಮಿ್ಮ ಬ್ಬರನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ
‡ಮಿಚಾ್ಪ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು 50 ಮತು್ತ ಾ ಾನನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಯಿಸಿದರೆ

ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ
ಾರೂ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಾ ” ಎಂದನು.
51 ಇದಲ್ಲದೆ ಾ ಾನನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನಗೂ ನನಗೂ ನಡುವೆ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವ ಈ ಸ್ತಂಭವನು್ನ
ನೋಡು, ಈ ಗುಡೆ್ಡಯನೂ್ನ ನೋಡು. 52 ಾನು ಕೇಡು ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ, ಾಟಿ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಾಗೆಯೇ ನೀನು ಈ ಗುಡೆ್ಡಯನೂ್ನ ಈ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾಟಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಕೂಡದು.
ಇದಕೆ್ಕ ಈ ಗುಡೆ್ಡಯೂ ಸ್ತಂಭವೂ ಾ
ಾಗಿರಲಿ. 53 ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಾಹೋರನ ದೇವರು, ಅವರ
ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದನು. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನು ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಆ ಾಧಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
54
ಾಕೋಬನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡಿ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ಊಟ ಾಡಲು
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರು ಊಟ ಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೇ ಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
55 ಮುಂಜಾನೆ
ಾ ಾನನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.
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ಾಕೋಬನ ದೈ ವಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಟ
1
ಾಕೋಬನು ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ದೇವದೂತರು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಾಕೋಬನು
ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ, “ಇದು ದೇವರ ಸೇ ಾನಿವೇಶ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “*ಮಹನಯಿಮ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
3 ಬಳಿಕ
ಾಕೋಬನು ತನಗಿಂತ
ದಲು ಎದೋಮ್ಯರ ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗಿರುವ ಸೇಯೀರ್ ಸೀಮೆಗೆ
ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನ ಬಳಿಗೆ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ “ನೀವು ನನ್ನ
ಪ್ರ ಭು ಾದ ಏ ಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬನು ಇಷು್ಟ ದಿನ ಾ ಾನನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು 5 ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ ಮುಂ ಾದ ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳೂ ಾಸ ಾಸಿಯರು
ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವನು ತಮ್ಮ ದಯೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ ಅಂದನು.
6 ತರು ಾಯ ಆ ಸೇವಕರು
ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಏ ಾವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ, ಅವನು ಾನೂರು ಜನರ ಸಮೇತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ,
7
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಬಹು ಭಯವೂ ಕಳವಳವೂ ಉಂಟಾದವು. ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ,
8 ಏಕೆಂದರೆ,
ಕುರಿದನಗಳನು್ನ
ಾಗೂ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಿದನು.
“ಏ ಾವನು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮತೊ್ತಂದು ಗುಂಪು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು”
ಅಂದುಕೊಂಡನು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾಕೋಬನು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ದೇವರೇ, ‘ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೂ್ಕ, ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೂ ತಿರುಗಿ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವೆನೆಂದು’ ನನಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ
ಯೆಹೋವನೇ, 10 ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.
ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಕೇವಲ ಅ
ೕಗ್ಯ ನು.
ಾನು
ದಲು ಈ
ದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲು ಾತ್ರ ವೇ ಇತು್ತ. ಈಗ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಒಡೆಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ಬಂದು ನನ್ನ ನೂ್ನ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಅವರ
‡

31:49 ಮಿಚಾ್ಪ ಅಂದರೆ ಾವಲು ಗೋಪುರ ಅಥ ಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳ.

*

32:2 ಮಹನಯಿಮ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತವರೆದ ಸೈ ನ ್ಯ.
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ಾಯಿಯರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನೋ ಎಂದು ನನಗೆ ಭಯವಿದೆ. ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, 12 ‘ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ ಉಸುಬಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ
ಾಡುವೆನೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ?’ ” ಎಂದನು.
13
ಾಕೋಬನು ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿದನು.
ಾನು ತಂದದ್ದರಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಏ ಾವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 14 ಇನೂ್ನರು ಆಡುಕುರಿ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಹೋತ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಟಗರು,
ಮರಿ
ಡನೆ ಾಲು ಕರೆಯುವ 15 ಮೂವತು್ತ ಒಂಟೆ, ನಲ್ವತು್ತ ಆಕಳು, ಹತು್ತ ಹೋರಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತ,
ಹತು್ತ ಗಂಡುಕತೆ್ತ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಹಿಂಡನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿ, “ನೀವು ನನಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಹೋಗಿರಿ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಿಗೂ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಂತರವಿರಲಿ” ಎಂದನು.
17
ದಲನೆಯ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನೀನು
ಾರ ಸೇವಕನು? ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ? ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಇವೆ ಾ್ಲ
ಾರದು?’ ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ,
18 ಆಗ ನೀನು, “ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬನದು. ತನ್ನ ಪ್ರ ಭುಗ ಾದ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅವನೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
19
ಾಗೆಯೇ ಎರಡನೆಯವನಿಗೂ ಮೂರನೆಯವನಿಗೂ ಹಿಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ,
“ನೀವು ಏ ಾವನನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬನೇ
ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಾಕೋಬನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುವ ಈ ಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಏ ಾವನನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸು ಾಗ,
ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನೇನೋ” ಎಂದುಕೊಂಡನು. 21 ಹೀಗೆ ಆ ಾಣಿಕೆಯು
ಅವನ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಾನು ಆ ಾತಿ್ರ ತನ್ನ ಾಳೆಯದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
22 ಆ ಾತಿ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ, ಇಬ್ಬರು ಾಸಿಯರನು್ನ ಾಗೂ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿದನು. 23 ಅವರನೂ್ನ, ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ 24
ಾಕೋಬನು ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರಲು
ಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು
ಬೆಳ ಾಗುವ ತನಕ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋ ಾಡಿದನು. 25 ಆ ಪುರುಷನು ಾನು ಗೆಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಅವನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲು ತಪಿ್ಪತು. 26 ಆ ಪುರುಷನು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡು, ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತದೆ” ಎನ್ನಲು,
ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸದ ಹೊರತು ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
27 ಆ ಪುರುಷನು, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “
ಾಕೋಬನು” ಎಂ ಾಗ,
28 ಅವನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಾಕೋಬನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು
ದೇವರ ಸಂಗಡಲೂ, ಮನುಷ ್ಯರ ಸಂಗಡಲೂ ಹೋ ಾಡಿ ಗೆದ್ದವ ಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್’
ಎಂದು ಹೆಸ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29
ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ
ಆತನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
30 ಆಗ
ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ದೇವರನು್ನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡಿದೆನ ಾ್ಲ; ಆದರೂ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಉಳಿದಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ †ಪೆನೀಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು,
31 ಅವನು, ಪೆನೂವೇಲನು್ನ
ಾಟುತಿ್ತರು ಾಗ ಸೂ
ೕರ್ದಯ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಾಕೋಬನು
ತೊಡೆಯ ನೋವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಕುಂಟು ಾ್ತ ನಡೆದನು. 32 ಆ ಪುರುಷನು
ಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ತೊಡೆಯ ಕೀಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಸೊಂಟದ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ.

†

32:30 ಪೆನೀಯೇಲ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮುಖ.
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ಾಕೋಬನು ಏ ಾವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕೋಬನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ, ಏ ಾವನು ಾನೂರು ಮಂದಿ ಜನರ ಸಮೇತ ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. ಆಗ ಅವನು ಲೇಯಳಿಗೂ ಾಹೇಲಳಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಾಸಿಯರಿಗೂ ಅವರವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ
ಅವರನು್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಡಿ 2 ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಯರನೂ್ನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವರ ಹಿಂದೆ
ಲೇಯಳನೂ್ನ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಹೇಲಳನೂ್ನ
ೕಸೇಫನನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 3 ಾನೇ
ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನು ಹತಿ್ತರ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಏಳು ಾರಿ ನೆಲದವರೆಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
4 ಆಗ ಏ ಾವನು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅತ್ತರು. 5 ತರು ಾಯ ಏ ಾವನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಂಡು,
“ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಆಗ ಅವನ ಾಸಿಯರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 7 ಆ
ಮೇಲೆ ಲೇಯಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಡನೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದಳು. ಕೊನೆಗೆ
ೕಸೇಫನೂ ಾಹೇಲಳೂ ಬಂದು
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.
8 ಏ ಾವನು, “ ಾನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಆ ಪಶುಗಳು
ಾತಕೆ್ಕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಾಕೋಬನು,
“ ಾ್ವಮಿಯವರ ದಯೆ ನನಗೆ ದೊರಕಬೇಕೆಂದು ಾನು ತಮಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ ನು” ಎಂದನು.
9 ಏ ಾವನು ಅದಕೆ್ಕ, “ತಮ್ಮ ನೇ, ನನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆಸಿ್ತಯುಂಟು, ನಿನ್ನದು ನಿನಗೇ ಇರಲಿ” ಎನ್ನಲು,
1

ಾಕೋಬನು, “ ಾಗಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿದ್ದರೆ, ಾನು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ನೋಡಿದ ಾ ಾಯಿತು, ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ್ದೕ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಾಗಿದೆ. 11 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ
ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಂಟಾಯಿತು. ಆದ ಾರಣ ಾನು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ
ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಏ ಾವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
12 ತರು ಾಯ ಏ ಾವನು, “ ಾವು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರ
ಾಣವನು್ನ ಬೆಳೆಸೋಣ.
ಾನು ಮುಂ ಾಗಿ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
13 ಅದಕೆ್ಕ
ಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಳೇ ಾ್ರ ಯದವರು ಇದಲ್ಲದೆ ಎಳೆಯ ದನಕುರಿಗಳು ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವುದು ಪ್ರ ಭುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆ ಆಡುಕುರಿಗಳ
ಹಿಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತು್ತ ಹೋ ಾವು. 14 ಾವು ದಯವಿಟು್ಟ ಸೇವಕನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಬಹುದು
ಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಆಡುಕುರಿಗಳ ನಡಿಗೆಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಕಿ್ತಗೂ ಸರಿ ಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲ ನೆ ನಡೆದು ನನ್ನ
ಪ್ರ ಭುವಿನ ಸೀಮೆ ಾಗಿರುವ ಸೇಯೀರಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
15 ಏ ಾವನು, “ನನ್ನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎನ್ನಲು
ಾಕೋಬನು,
“ಅದರ ಅಗತ್ಯ ವೇನು? ಒಡೆಯನೇ, ತಮ್ಮ ದಯೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಹೀಗೆ ಏ ಾವನು ಆ ದಿನವೇ ಸೇಯೀರ್ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು.
17
ಾಕೋಬನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯನೂ್ನ ದನಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯವನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಸುಕೊ್ಕೕತ್” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
10

ಾಕೋಬನು ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೇರಿದು್ದ
ಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಿಂದ ಬಂದು, ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಸೇರಿದನು. ಆ ಊರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಅವನು ತನ್ನ ಗು ಾರಗಳನು್ನ
ಾಕಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹ ೕರನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೂರು ಾಣ್ಯ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
18
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20

ಹ ೕರನು ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ.
ಅಲಿ್ಲ
ಾಕೋಬನು ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
*
“ ಏಲ್ ಎಲೋಹೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.

34
ದೀನ ಮತು್ತ ಶೆಕೆಮಿನವರು
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಲೇಯಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗ ಾದ ದೀನಳು ಒಂದು ದಿನ ಆ ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. 2 ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ಹಿವಿ್ವಯ ಾದ ಹ ೕರನ ಮಗ ಶೆಕೆಮನು
ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದನು. 3 ಅವನ ಮನಸು್ಸ
ಾಕೋಬನ
ಮಗ ಾದ ದೀನಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇತು್ತ. ಆ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಮನ ಲಿಸುವ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದನು. 4 ಶೆಕೆಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ನನಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
5
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ದೀನಳಿಗೆ ಶೆಕೆಮನಿಂದ
ಾನಭಂಗ ಾದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದನಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಬರುವ ತನಕ
ಅವನು ಸುಮ್ಮ ನೇ ಇದ್ದನು. 6 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನು
ಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ
7
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಂಗಿಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಡವಿಯಿಂದ ಬಂ ಾಗ ವ್ಯ ಸನಪಟು್ಟ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಶೆಕೆಮನು
ಾಕೋಬನ ಮಗಳ
ಾನಭಂಗ ಾಡಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಅವ ಾನಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದನು.
8 ಹ
ೕರನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮನು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಬಹಳ ಆಶೆಯಿಂದ
ೕಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಆಕೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
10 ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಲಿ್ಲ
ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬೀಗ ಾಗಿರಿ.
ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿ, ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

11 ಬಳಿಕ ಶೆಕೆಮನು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಗೂ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ, “ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನೀವು
ಹೇಳುವಷು್ಟ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ನೀವು ಹೇಳುವ ಮೇರೆಗೆ ಎ ಾ್ಟದರೂ ತೆರವನೂ್ನ ಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ ಹೆಣಿ್ಣ ಾಗಿ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದನು.
13 ಶೆಕೆಮನು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ
ಾದ ದೀನಳನು್ನ
ಾನಭಂಗ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು
ಅವನಿಗೂ ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನಿಗೂ ವಂಚನೆಯ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 14
ಾಕೋಬನ
ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡ ಾರೆವು. ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾಗೆ ಕೊಡುವುದು ನಮಗೆ ಅವ ಾನ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೀ ಾಗುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ಾವು ನಿಮ್ಮ
ಾತಿಗೆ
ಒಪು ್ಪವೆವು. 16 ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕುಲ ಾಗಿರುವೆವು. 17 ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪದೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದನು.
18 ಅವರ
ಾತುಗಳು ಹ ೕರನಿಗೂ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು.
19 ಆ
ೌವನಸ್ಥನು
ಾಕೋಬನ ಮಗಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ತಡ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. 20 ಆಗ
ಹ ೕರನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮನೂ ಊರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಊರಿನವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಅವರಿಗೆ, 21 “ಈ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಾಸ

*

33:20 ದೇವರು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರು, ಶಕಿ್ತವಂತ ಾದ ದೇವರು.
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ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಲಿ. ಈ ದೇಶವು ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದೆ. ಾವು
ಅವರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ.

“ಆದರೆ ಅವರು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಹೀ ಾದರೆ ಾತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಒಂದೇ ಕುಲ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಒಪು ್ಪವರು. 23 ಅವರ ಕುರಿದನಗಳೂ, ಅವರ ಆಸಿ್ತಯೂ ಅವರ ಎ ಾ್ಲ
ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳೂ ನಮ್ಮ ಾಗುವುದಲ್ಲವೇ? ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಾಗೆ ಾವು
ಅವರ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22

24 ಆಗ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಹೋಗುವವರೆ ಾ್ಲ, ಹ
ೕರನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮನೂ ಹೇಳಿದ
ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದೀನಳ ಸಹೋದರರು ಪ್ರ ತಿ ಾರ

ಾತಿಗೆ

ಾಡಿದು್ದ

ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಯದಿಂದ ಬಹು ಾಧೆಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳೂ,
ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿ ಾದ ಸಿಮೆ
ೕನ್, ಲೇವಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಗಂಡಸರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 26 ಊರಿನವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಹ ೕರ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮ್ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾ ಣ್ಯ ವಿಲ್ಲದೆ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕೊಂದು ಶೆಕೆಮನ ಮನೆಯಿಂದ ದೀನಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದರು. 27 ಅವರು ಹತ ಾದ
ನಂತರ
ಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು, ಇವರು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ
ಾನಭಂಗಪಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು
28 ಅವರ ಕುರಿಗಳನು್ನ, ದನಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿ ಊರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.
ಾಗೂ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 29 ಅವರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದರು.
25

30 ಆಗ
ಾಕೋಬನು ಸಿಮೆ
ೕನನಿಗೂ ಲೇವಿಗೂ, “ನೀವು ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ
ಾ ಾನ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಪೆರಿಜೀಯರಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನನಗಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಈ ದೇಶದವರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದರೆ ಾನೂ ನನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವೆವು” ಎಂದನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ಉಪ
ೕಗಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಸರಿಯೇ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

35
ಾಕೋಬನು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದದು್ದ

ದೇವರು
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ, ಆತನಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ “ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿರಿ, 3 ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಾನು ಹೋದ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ, ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಏ ಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೂಣಿಟ್ಟ ನು. 5 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಸುತ್ತಲಿರುವ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಭಯವು ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಾಕೋಬನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬರಲಿಲ್ಲ.
2 ಆಗ
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6

ಹೀಗೆ
ಾಕೋಬನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬ
ಲೂಜಿಗೆ ಬಂದರು. 7 ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು.
ಅದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ *ಏಲ್ ಬೇತೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
8 ಅಲಿ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳ

ಾಸಿ

ಾದ ದೆಬೋರಳು ಸತು್ತ ಹೋ ಾಗ, ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೇತೇಲಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ
ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ †ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಾಕೂತ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸ

ದೇವರು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನ
ಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಿಂದ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 10 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ಈಗ ನಿನಗೆ ಾಕೋಬನೆಂದು ಹೆಸರಿರುವುದು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನೀನು
ಾಕೋಬನೆಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
11 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು, ನೀನು ಬಹು ಸಂ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚವೆ,
ನಿನಿ್ನಂದ ಜ ಾಂಗವೂ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಗುಂಪು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅರಸರು ನಿನಿ್ನಂದ
ಹುಟು್ಟ ವರು. 12 ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ ಮತು್ತ ಇ ಾಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ತರು ಾಯ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅನಂತರ ದೇವರು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಹೋದನು.
14
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಾತ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲ ನ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಾನ ಾಭಿಷೇಕ ಾಡಿ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯ್ದನು. 15 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಾತ ಾಡಿದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಬೇತೇಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
9

ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಜನನ, ಾಹೇಲಳ ಮರಣ
ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರಲು ಎಫಾ್ರ ತಿಗೆ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿ ಾ್ದಗ
17 ಆಕೆಯು ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಬಹು
ಾಹೇಲಳು ಪ್ರ ಸವ ವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳಿದಳು.
ಕಷ್ಟ ಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯು ಆಕೆಗೆ, “ಅಂಜಬೇಡ ಇನೊ್ನಂದು ಗಂಡು ಮಗುವು ಹುಟು್ಟವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 18 ಆದರೆ ಾಹೇಲಳು ಸತು್ತಹೋದಳು. ಾ್ರ ಣಬಿಡು ಾಗ ಆಕೆಯು ಆ ಮಗುವಿಗೆ,
“‡ಬೆನೋನಿ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಅದರ ತಂದೆಯು ಅದಕೆ್ಕ, “§ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
19 ಾಹೇಲಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಎಫಾ್ರ ತಿಗೆ ಹೋಗುವ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 20
ಾಕೋಬನು ಆಕೆಯ ಸ ಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅದು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ “ ಾಹೇಲಳ ಸ ಾಧಿಯ ಸ್ತಂಭ” ಎಂದೇ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
21 ಅಲಿ್ಲಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ಪ್ರ
ಾಣ
ಾಡಿ ಮಿಗ್ದಲ್ ಏದರಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಕಿಸಿದನು.
1ಪೂವರ್ 2:1-2
22 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪಪತಿ್ನ
ಾದ ಬಿಲ್ಹಳನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
23
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಲೇಯಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು
ಾರೆಂದರೆ:
ಾಕೋಬನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ
ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಸಿಮೆ
ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್.
24 ಾಹೇಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು:
ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನು.
25 ಾಹೇಲಳ ಾಸಿ
ಾದ ಬಿಲ್ಹಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು: ಾನ್, ನಫಾ್ತಲಿ.
26 ಲೇಯಳ ಾಸಿ
ಾದ ಜಿಲ್ಪಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು: ಾದ್, ಆಶೇರ್. ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ.
16 ಅವರು

*

35:7 ಏಲ್ ಬೇತೇಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇತೇಲಿನ ದೇವರು.

ಪುತ್ರ ನು.

§

35:18 ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಪುತ್ರ ನು.

†

35:8 ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಾಕೂತ್ ಅಂದರೆ ಅಳುವ ಮರ.

‡

35:18 ದುಃಖ
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ಇ ಾಕನ ಮರಣ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಮಮೆ್ರ ಗೆ ಬಂದನು. ಮಮೆ್ರ ಯು ಹೆಬೊ್ರ ೕನೆಂಬ
ಕಿಯರ್ತಬರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವುದು. ಅದು ಅಬ್ರ ಾಮ ಇ ಾಕರು ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ.
27
28

ಇ ಾಕನು ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗಿದು್ದ ನೂರ ಎಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು.
29 ಇ ಾಕನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಏ ಾವ,
ಾಕೋಬರು ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಾ್ರ ಣಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ

36
ಏ ಾವನ ವಂಶಸ್ಥರು
1ಪೂವರ್ 2:34-37
1 ಎದೋಮ್ ಎಂಬ ಏ ಾವನ ವಂ ಾವಳಿ ಇದು:
2 ಏ ಾವನು ಾ ಾನ್ಯರ ಸಿ್ತ ೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ, ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ
್ರ
ಏಲೋನನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಾ, ಹಿವಿ್ವಯ ಾದ ಸಿಬಿ
ೕನನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಹಳ ಮಗಳು
ಒಹೊಲೀ ಾಮಳನು್ನ, 3 ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗಳೂ ನೆ ಾ
ೕತನ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಾಸೆಮತ್
ಇವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು.
4 ಆ ಾಳು ಏ ಾವನಿಗೆ ಎಲೀಫಜನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಾಸೆಮತಳು ರೆಗೂವೇಲನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
5 ಒಹೊಲೀ ಾಮಳು ಯೆಗೂಷನನು್ನ ಯ ಾಮನನೂ್ನ, ಕೋರಹನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಏ ಾವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ.
6 ತರು ಾಯ ಏ ಾವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ, ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ
ಸೇವಕರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ತನಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನೂ್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದ
ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಾಕೋಬನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 7 ಅವರ ಸಂಪತು್ತ ಹೆಚಿ್ಚದ್ದದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ

ಾಧ್ಯ ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳು ಬಹಳ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ದೇಶವು
ಅವರಿಗೆ ಾಲದೆ ಹೋಯಿತು. 8 ಹೀಗೆ ಏ ಾವನು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಏ ಾವನೆಂದರೆ ಎದೋಮನು.
9 ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎದೋಮ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಏ ಾವನ ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರ:
10 ಏ ಾವನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಎಲೀಫಜನು, ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಆ ಾ
ಎಂ ಾಕೆಯ ಮಗನು. ರೆಗೂವೇಲನು ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಸೆಮತಳ ಮಗನು.
11 ಎಲೀಫಜನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ತೇ ಾನ್, ಓ ಾರ್, ಚೆ ೕ, ಗ ಾಮ್, ಕೆನೆಜ್,
12 ತಿಮ್ನ ಎಂಬವಳು ಏ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಉಪಪತಿ್ನ
ಾಗಿದು್ದ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ
ಅ ಾಲೇಕನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಇವರೇ ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಆ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯ ಮಕ್ಕಳು.
13 ರೆಗೂವೇಲನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ನಹತ್, ಜೆರಹ, ಶ ಾ್ಮ ಮಿಜಾ್ಜ ಇವರು ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಾಸೆಮತಳ ಪುತ್ರರು.
14 ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಸಿಬಿ
ೕನನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಹನ ಮಗ ಾದ ಒಹೊಲೀ ಾಮಳ
ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಗೂಷ್ ವಂಶಸ್ಥರನು್ನ, ಯ ಾಮ ಕೋರಹ ಇವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
15 ಏ ಾವನ ಪುತ್ರರ ಮುಖಂಡರು
ಾರೆಂದರೆ: ಏ ಾವನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫಜನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವರು
ಾರೆಂದರೆ: ತೇ ಾನ್, ಓ ಾರ್, ಚೆ ೕ, ಕೆನೆಜ್, 16 ಕೋರಹ, ಗ ಾಮ್, ಅ ಾಲೇಕ್,
ಇವರೇ, ಈ ಕುಲಪತಿಗಳು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲೀಫಜನಿಂದ ಬಂದವರು. ಇವರು ಆ ಾಳ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳು.
17 ಏ ಾವನ ಮಗ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವರು
ಾರೆಂದರೆ: ನಹತ್, ಜೆರಹ, ಶ ಾ್ಮ,
ಮಿಜಾ್ಜ ಎಂಬ ಕುಲ ಾಯಕರು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಇವರು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಾಸೆಮತಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳು.
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18

ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಒಹೊಲೀ ಾಮಳ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳ ಸಂ ಾನದ ಕುಲ ಾಯಕರು
ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಗೂಷ್, ಯ ಾಮ, ಮತು್ತ ಕೋರಹ. ಇವರೇ ಅ ಾಹನ ಮಗಳೂ ಏ ಾವನ
ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿದ ಒಹೊಲೀ ಾಮಳ ಸಂ ಾನದವರು. 19 ಎದೋಮನೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಏ ಾವನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ಮುಖಂಡರು.
ಸೇಯೀರನ ವಂಶಸ್ಥರು
1ಪೂವರ್ 1:38-42
20 ಆ ಸೀಮೆಯ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು ಹೋರಿಯ ಾದ ಸೇಯೀರಿನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು.
ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಲೋಟಾನ್, ಶೋ ಾಲ್, ಸಿಬೆ
ೕನ್, ಅ ಾಹ, 21 ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್, ದೀ ಾನ್ ಇವರು
ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇಯೀರನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಹೋರಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮುಖಂಡರು.
22 ಲೋಟಾನನ ಮಕ್ಕಳು: ಹೋರಿ, ಹೇ ಾಮ್, ಲೋಟಾನನ ತಂಗಿ ತಿ ಾ್ನ.
23 ಶೋ ಾಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ವನ್,
ಾನಹತ್, ಗೇ ಾಲ್, ಶೆ ೕ ಮತು್ತ ಓ ಾಮ್.
24 ಸಿಬೆ
ೕನನ ಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಹ ಎಂಬವರು. ಈ ಅ ಾಹನೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಸಿಬಿ
ೕನನ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾಡಿನಲಿ್ಲ *ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನು.
ಾಹನ ಮಕ್ಕಳು: ದೀಶೋನ್ ಮತು್ತ ಅ ಾಹನ ಮಗ ಾದ ಒಹೊಲೀ ಾಮಳು.
ಹೆ ಾ್ದನ್, ಎ ಾ್ಬ ನ್, ಇ ಾ್ರ ನ್, ಕೆ ಾನ್.
27 ಏಚೆರನ ಮಕ್ಕಳು: ಬಿ ಾ್ಹನ್, ಜಾ ಾನ್, ಅ ಾನ್.
28 ದೀ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು: ಊಚ್ ಮತು್ತ ಅ ಾನ್.
29 ಹೋರಿಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮುಖಂಡರು: ಲೋಟಾನ್, ಶೋ ಾಲ್, ಸಿಬೆ
ೕನ್, ಅ ಾಹ
30 ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್, ದೀ ಾನ್ ಇವರೇ.
ಇವರು ಹೋರಿಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿ ಸೇಯೀರ್
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಅಧಿಪತ್ಯ ನಡಿಸಿದ ಮುಖಂಡರು.
25 ಅ

26 ದೀಶೋನನ ಮಕ್ಕಳು:

ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸುಗಳು
1ಪೂವರ್ 1:43-54
31 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸರು ಆಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸರ ಚರಿತೆ್ರ:
32 ಬೆ
ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬೆಲಗನು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರು ದಿ ಾ್ಹ ಾ.
33 ಬೆಲಗನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಬೊಚ್ರ ದವ ಾದ ಜೆರಹನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದ
ೕ ಾಬನು ಅಧಿಪತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
34
ೕ ಾಬನು ಸತ್ತ ನಂತರ ತೇ ಾನೀಯರ ಹು ಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಆಳಿದನು.
35 ಹು ಾಮನು ಸತ್ತ ನಂತರ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯ ನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬೆದದನ ಮಗ ಾದ
ಹದದನು ಅರಸ ಾದನು. ಅವನ ಾಜ ಾನಿಯ ಹೆಸರು ಅವೀತ್.
36 ಹದದನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಮಸೆ್ರ ೕಕದವ ಾದ ಸ ಾ್ಲಹನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
37 ಸ ಾ್ಲಹನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನದಿ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ರೆಹೋಬೋತೂರಿನ ೌಲನು ಅರಸ ಾದನು.
38 ೌಲನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಅರಸ ಾದನು. 39 ಅಕೊ್ಬೕರನ
ಮಗ ಾದ ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹದರನು ಅರಸ ಾದನು. ಅವನ ಾಜ ಾನಿಯ ಹೆಸರು ಾಗು.
ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಹೇಟಬೇಲ್; ಆಕೆಯು ಮೇಜಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ಮಟೆ್ರ ೕದಳ ಮಗಳು.
40 ಸ್ಥಳ, ಕುಲ, ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಏ ಾವನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ತಿಮ್ನ, ಅ ಾ್ವ, ಯೆತೇತ, 41 ಒಹೋಲಿ ಾಮ, ಏ ಾ, ಪೀನೋನ್, 42 ಕೆನೆಜ್, ತೇ ಾನ್,
ಮಿ ಾ್ಚರ್ 43 ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಗೀ ಾಮ್ ಇವರೇ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿ ಾಸ ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಎದೋಮ್ಯರ
ಮುಖಂಡರು. ಈ ಎದೋಮ್ಯರ ಮೂಲ ಪುರುಷನೇ ಏ ಾವನು.

37
1

*

ೕಸೇಫನ ಕನಸು
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಪ್ರ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
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ಇದು
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರ ಚರಿತೆ್ರ:
ೕಸೇಫನು ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ತನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ ಬಿ ಾ್ಹ ಮತು್ತ ಜಿ ಾ್ಪರ ಮಕ್ಕಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಆಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಏ ಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾಗ ಅವನು
ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
3
ೕಸೇಫನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಗೆ ಮುಪಿ್ಪ ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು, ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಹೊಲಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 4 ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಇವನನೆ್ನೕ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ೕಸೇಫನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿ ಅವನೊಡನೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾವದಿಂದ
ಾತ ಾಡ ಾರದೆ ಹೋದರು.
5 ಒಂದು ದಿನ
ೕಸೇಫನು ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು. 6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ದಯವಿಟು್ಟ
ಕೇಳಿರಿ. 7 ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತ ಇದೆ್ದವು. ಆಗ ನನ್ನ ಸಿವುಡು ಎದು್ದ
ನಿಂತಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸಿವುಡುಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಿವುಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆಳುವಿ
ಾ? ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದೊರೆತನ
ಾಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ಕನಸುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ, ಅದನು್ನ ಅವನು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು.
9 ಅವನು ಇನೊ್ನಂದು ಕನಸನು್ನ ಕಂಡನು. ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
“ಇನೊ್ನಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರೂ, ಹನೊ್ನಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳೂ ನನಗೆ ಅಡ್ಡ
ಬಿದ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಅವನು ಈ ಕನಸನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಮತು್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, “ಇದು
ಎಂ ಾ ಕನಸು ನೀನು ಕಂಡದು್ದ?
ಾನೂ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ
ಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆ ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗದರಿಸಿದನು. 11 ಹೀಗೆ
ೕಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.
2

ೕಸೇಫನನು್ನ ಾರಿದು್ದ
ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಂದೆಯ ಆಡುಕುರಿ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದರು.
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಆಗಲಿ,
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
14 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ
ೕಗ ೕಮವನೂ್ನ,
ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನ
ೕಗ ೕಮವನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನನು್ನ
ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲು
ೕಸೇಫನು ಹೊರಟನು. 15 ಅವನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಅಡವಿ
ಳಗೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, “ಏನು ಹುಡುಕುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದನು.
16 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ
ಮೇಯಿಸು ಾ್ತರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳು” ಎಂದನು.
17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು, “ಅವರು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು
ಾವು ದೋ ಾನಿಗೆ
ಹೋಗೋಣ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ೕಸೇಫನು
ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ದೋ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಂಡನು. 18 ಅವರು ಅವನನು್ನ ದೂರದಿಂದ
ನೋಡಿ ಅವನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿಕೊಂಡರು.
19 ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಅಗೋ ಆ ಕನಸು ಾರನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ನೋಡಿರಿ 20 ಬನಿ್ನರಿ, ಈಗ
ಾವು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಈ ಗುಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರೊಳಗೆ ಾಕಿ, ಾಡುಮೃ ಗವು ಅವನನು್ನ ತಿಂದು
12
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ಬಿಟಿ್ಟತೆಂದು ಹೇ ೕಣ. ಆಗ ಅವನ ಕನಸುಗಳು ಏ ಾಗುವ ೕ? ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
21 ರೂಬೇನನು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ಾವು ಅವನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ರೂಬೇನನು ಅವನನು್ನ ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ತಂದೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದು ನೆನಸಿ ಅವರಿಗೆ,
“ಇವನ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಬೇಡಿರಿ, ಅವನನು್ನ ಈ ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಈ ಗುಂಡಿ
ಳಗೆ ಾಕಿರಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಕಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದರು. 24 ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಗುಂಡಿ
ಳಗೆ ಾಕಿದರು. ಆ ಗುಂಡಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ.
25 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂ ಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ನೋಡ ಾಗಿ,
ಇ ಾ್ಮಯೇಲರ ಗುಂಪು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳ ದ್ರ ವ ್ಯ, ಸುಗಂಧ ತೈ ಲ, ರಕ್ತಬೋಳ, ಇವುಗಳನು್ನ
ಹೇರಿಕೊಂಡು ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಿಂದ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.
26 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, “ ಾವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಅವನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿದರೆ ಾಭವೇನು? 27 ಬನಿ್ನರಿ, ಅವನನು್ನ ಆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಾರಿಬಿಡೋಣ. ಾವು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕ ಾರದು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಒಡಹುಟಿ್ಟದ ತಮ್ಮ ನಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಾತಿಗೆ ಅವನ
ಅಣ್ಣಂದಿರು ಒಪಿ್ಪದರು.
28 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯ ಾದ ವತರ್ಕರು
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು
ೕಸೇಫನನು್ನ
ಗುಂಡಿ
ಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ಆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರಿಗೆ *ಇಪ್ಪತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಾರಿದರು.

ಅವರು ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
29 ರೂಬೇನನು ತಿರುಗಿ ಆ ಗುಂಡಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅದರಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 30 ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅ
್ಯ ೕ,
ಹುಡುಗನು ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ, ಾನೆಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?” ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದನು.
31 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಅದಿ್ದ,
32 ಆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, “ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಇದು ನಿನ್ನ ಮಗನ
ಅಂಗಿ
ೕ ಏನೋ ದಯವಿಟು್ಟ ನೋಡು” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
33
ಾಕೋಬನು ಅದರ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು, “ಈ ಅಂಗಿ ನನ್ನ ಮಗನದೇ ೌದು, ಾಡುಮೃ ಗವು
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದು ಬಿಟಿ್ಟದೆ.
ೕಸೇಫನನು್ನ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಸೀಳಿ ಾಕಿರಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
34
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ ಗೋಣಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಮಗನಿ ಾಗಿ ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ದುಃಖಪಟ್ಟ ನು. 35 ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ
ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ದುಃಖ ಶಮನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವನು ಸ ಾ ಾನ ಆದರಣೆ
ಹೊಂದ ಾರದೇ, “ ಾನು ಹೀಗೆ ದುಃಖಪಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುವೆನು” ಎಂದನು.
ಹೀಗೆ ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಿಸಿದನು.
36 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರು
ೕಸೇಫನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಫರೋಹನ
ಉದೊ್ಯ ೕಗಸ್ಥ ಾದ
ೕಟೀಫರನಿಗೆ
ಾರಿದರು. ಇವನು ಅರಸನ ಮೈ ಾವಲಿನವರ ದಳಪತಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದನು.

38
ಯೆಹೂದನು ಮತು್ತ ಾ ಾರಳು
1 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಅದು ಾ್ಲಮಿನ
ಊರಿನವ ಾದ ಹೀ ಾ ಎಂಬುವವನ ಹತಿ್ತರ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದನು ಾ ಾನ್ಯ ಾದ
*
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3 ಅವಳು

ಶೂಗನ ಮಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು
ಬಸು ಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನು “ಏರ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 4 ಅವಳು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಬಸು ಾಗಿ ಗಂಡು
ಮಗುವನು್ನ ಹೆ ಾ್ತಗ ಅದಕೆ್ಕ “ಓ ಾನ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 5 ಅವಳು ಪುನಃ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡು
ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅದಕೆ್ಕ “ಶೇಲಹ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಆ ಮಗುವನು್ನ ಹೆ ಾ್ತಗ ಯೆಹೂದನು
ಕಜೀಬೂರಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. 6 ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ ಾದ ಏರನಿಗೆ “ ಾ ಾರ್” ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ
ತಂದು ಮದುವೆ
ಾಡಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ಯೆಹೂದನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಏರನು ಯೆಹೋವನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಾಯುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 8 ಬಳಿಕ
ಯೆಹೂದನು ಓ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈ ದುನ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆದು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು” ಎಂದನು. 9 ಆದರೆ ಓ ಾನನು ಈ
ರೀತಿ ಆಗುವ ಸಂ ಾನವು ತನ್ನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸ ಾರದೆಂದು
ೕಚಿಸಿ ತನ್ನ ಅತಿ್ತಗೆ
ಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವಳು ಗಭರ್ಧರಿಸದಂತೆ ತನ್ನ ವೀಯರ್ವನು್ನ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತಿದ್ದನು. 10 ಈ ನಡತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆತನು
ಅವನನೂ್ನ ಾಯಿಸಿದನು. 11 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇಲಹನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಂತೆಯೇ
ಸ ಾ್ತನೆಂದು
ೕಚಿಸಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಶೇಲಹನು ಾ್ರ ಯಸ್ಥ ಾಗುವ
ತನಕ ನೀನು ವಿಧವೆ ಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವಳು ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದಳು. 12 ಬಹಳ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ
ಶೂಗನ ಮಗಳು ತೀರಿಕೊಂಡಳು. ಯೆಹೂದನು ತನಗೆ ದುಃಖಶಮನ ಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣ
ಕತ್ತರಿಸುವವರ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಹೀ ಾ ಎಂಬ ಅದು ಾ್ಲಮ ್ಯ ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ತಿ ಾ್ನ
ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 13 ಆಗ ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ ಾವನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣೕ ಕತ್ತರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಿ ಾ್ನ
ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು 14 ಆಗ ಆಕೆಯು ಶೇಲಹನು ಾ್ರ ಯಸ್ಥ ಾ ಾಗೂ್ಯ
ನನ್ನ ನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಸಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ವಿಧ ಾ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ
ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ವೇ ಾ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಂತೆ ಅಲಂಕೃ ತ ಾಗಿ ತಿ ಾ್ನ ಊರಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಏನಯಿಮ್
ಊರಿನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 15 ಯೆಹೂದನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ
ಮುಸುಕು ಇದ್ದದರಿಂದ ಸೊಸೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ವೇ ಾ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೆಂದು ಾವಿಸಿದನು. 16 ಾಗರ್ದಿಂದ
ಓರೆ ಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು” ಆಕೆ, “ನೀನು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬರಬೇ ಾದರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 17 ಅವನು, “ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು
ಹೋತಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂ ಾಗ ಆಕೆ, “ನೀನು ಆದನು್ನ ಕೊಡುವ ತನಕ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ಒತೆ್ತಯಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 18 ಅವನು, “ಏನು ಒತೆ್ತೕ ಇಡಲಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ
ಆಕೆಯು “ನಿನ್ನ ಮುದೆ್ರ, ನಿನ್ನ ಾರ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೋಲು ಈ ಮೂರನು್ನ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ ಇಡು” ಅಂದಳು. ಅವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. 19 ತರು ಾಯ
ಆಕೆ ಾನು ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ವಿಧವೆಯ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡಳು.
20 ಯೆಹೂದನು
ಾನು ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಅದು ಾ್ಲಮ ್ಯ ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹೋತಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
21 ಅವನು ಅವಳ ಊರಿನವರನು್ನ, “ಏನಯಿಮಿನ ಾರಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವೇ ಾ್ಯ ಸಿ್ತ ೕ ಎಲಿ್ಲರುವಳು”
್ರ
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, “ಇಲಿ್ಲ
ಾವ ವೇ ಾ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದರು. 22 ಅವನು ಯೆಹೂದನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, “ ಾನು ಅವಳನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಆ ಊರಿನವರು
ಅಲಿ್ಲ
ಾವ ವೇ ಾ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನು, “ ಾವು
ಅಪ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾಗದ ಾಗೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವಳೇ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. ಾನಂತೂ ಹೋತಮರಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ ನು. ಅವಳು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
24
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ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಿಂದ ಬಸು ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೂದನು, “ಆಕೆಯನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರತನಿ್ನರಿ, ಆಕೆಯನು್ನ ಸುಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ತಂ ಾಗ,
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ, “ಈ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಇವು ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನದೋ, ಅವನಿಂದಲೇ
ಾನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಮುದೆ್ರ, ಾರ, ಕೋಲು ಇವುಗಳ ಗುರುತನು್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. 26 ಯೆಹೂದನು ಅವುಗಳ ಗುರುತನು್ನ ತಿಳಿದು, “ ಾನು, ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಶೇಲಹನನು್ನ
ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ ನೀತಿವಂತಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಪುನಃ ಆಕೆಯ ಸಹ ಾಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
27 ಾ ಾರಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
28 ಆಕೆಯು ಹೆರು ಾಗ ಒಂದು ಮಗುವು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಕೈ ಚಾಚಲು ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯು, “ಇದು
ದಲು ಹೊರಗೆ
ಬಂದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದರ ಕೈ ಗೆ ಕೆಂಪು ಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಳು. 29 ಅದು ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯಲು,
ಅದರೊಡನೆ ಇದ್ದ ಮತೊ್ತಂದು ಶಿಶುವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯು ಇದನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು
ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದಕೆ್ಕ “*ಪೆರೆಚ್” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 30 ತರು ಾಯ
ಕೈ ಗೆ ಕೆಂಪು ನೂಲು ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡ ಶಿಶುವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದಕೆ್ಕ “†ಜೆರಹ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

39
ೕಸೇಫನು ಮತು್ತ
ೕಟೀಫರನ ಹೆಂಡತಿ
1
ೕಸೇಫನನು್ನ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ ನು ಅವನನು್ನ ಅವರಿಂದ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇವನು ಫರೋಹನ ಉದೊ್ಯ ೕಗಸ್ಥನು,
ಐಗುಪ್ತರ ದಂಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ಆಗಿದ್ದ ೕಟೀಫರನು ಎಂಬುವ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಯೆಹೋವನು
ೕಸೇಫನ

ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಕೃ ಾಥರ್ ಾದನು. ಐಗುಪ್ತ ಾದ ತನ್ನ ದಣಿಯ ಮನೆ
ಳಗೆ
ೕಸೇಫನು
3 ಯೆಹೋವನು
ಸೇವಕ ಾದನು.
ೕಸೇಫನ ಸಂಡಗವಿದು್ದ ಅವನು
ಾಡುವ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಫಲ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಅವನ ದಣಿಯು ತಿಳಿದನು. 4 ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ದಣಿಯು
ೕಸೇಫನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಟು್ಟ, ಅವನನು್ನ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ದಣಿಯು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರುಪತ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
5 ಅವನು
ೕಸೇಫನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆಯೂ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನ ಗಿ
ಇಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ೕಸೇಫನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಆ ಐಗುಪ್ತನ ಮನೆಯನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಗೆ ತಂದನು.
ಮನೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಹೊಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಯಿತು.
6 ಅವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ೕಸೇಫನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಇವನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಾನು ತಿನು್ನವ ಆ ಾರ ಒಂದನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ೕಸೇಫನು
ರೂಪವಂತನೂ, ಸುಂದರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 7 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನನು್ನ
ೕಹಿಸಿ “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂಗಮಿಸಲು ಾ” ಎಂದಳು.
8 ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ, “ನನ್ನ ದಣಿಯು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಾನು
ಇಲಿ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆ
ಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಚಿಂತಿಸದೇ ಇ ಾ್ದನೆ. 9 ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನನಗಿಂತ ಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ನೀನು ಅವನ ಧಮರ್ಪತಿ್ನ ಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಧೀನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನು ಇಂ ಾ ಮ ಾ ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೇಗೆ
ಾಪ ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದನು. 10 ಅವಳು
ೕಸೇಫನ ಸಂಗಡ
ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಈ ಾತನು್ನ ಆಡಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಆಕೆಯನು್ನ
ೕಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ,
ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವುದ ಾ್ಕಗಲೀ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.
11 ಹೀಗಿರಲು ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಮನೆ
ಳಗೆ
ಾವ
ಸೇವಕರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 12 ಆಕೆ ಅವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಲು
*
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ಾ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು, ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಆಕೆಯ ಕೈ ಯಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು.
13 ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅವಳ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದನು್ನ ಆಕೆಯು ನೋಡಿ,
14 ಮನೆಯ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಒಬ್ಬ ಇಬಿ್ರ ಯನನು್ನ ನ
್ಮಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾನಭಂಗಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದನು. ಾನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು. 15 ಾನು ಕೂಗುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು” ಎಂದಳು.
16 ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಆಕೆಯು ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 17 ಯಜ ಾನನು ಬಂ ಾಗ ಆಕೆಯು ಅದೇ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಇಬಿ್ರ ಯ ಸೇವಕನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾನಭಂಗಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
18 ಾನು
ೕ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
19 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಹೀಗೆ ನನಗೆ
ಾಡಿದನೆಂಬು ಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ
ೕಸೇಫನ
ದಣಿಯು ಕೇಳಿ ಾಗ ಬಹಳ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡನು. 20 ಆಗ
ೕಸೇಫನ ದಣಿಯು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅರಸನ
ಕೈ ದಿಗಳನಿ್ನಡುವ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾಯಿತು.
21 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನಿ್ನಟು್ಟ
ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಂದ ದಯೆ ದೊರಕುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 22 ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ೕಸೇಫನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಅವನನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು.
ಅವರು
ಾಡಬೇ ಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ
ೕಸೇಫನೇ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅವನು ನಡಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ್ದ
ಾವ ವಿಷಯದ
ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು
ೕಚಿಸದೆ ನಿಶಿ್ಚಂತ ಾಗಿದ್ದನು.
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ೕಸೇಫನು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಈ ಸಂಗತಿಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನಿಗೆ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವನೂ,
ಆ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಕೊಡುವವನೂ ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅಪ ಾಧ
ಾಡಿದರು.
2 ಫರೋಹನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಉದೊ್ಯ ೕಗಸ್ಥರ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಾನ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು, 3 ಅವರನು್ನ ಮೈ ಾವಲಿನವರ ಅಧಿಪತಿಯ
ಮನೆ
ಳಗೆ ಾವಲಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಅದು
ೕಸೇಫನು ಬಂಧಿ ಾಗಿದ್ದ ಸೆರೆಮನೆ ಾಗಿತು್ತ 4 ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅಧಿಪತಿಯು
ೕಸೇಫನನು್ನ ಅವರ ಉಪಚಾರಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾದನು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಾಲ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
5 ಐಗುಪ್ತ ಅರಸನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಿದ್ದ ಾನ ಾಯಕನಿಗೂ, ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟನಿಗೂ, ಒಂದೇ ಾತಿ್ರ
ಕನಸುಬಿತು್ತ. ಅವರವರ ಕನಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥರ್ವಿತು್ತ.
6 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ೕಸೇಫನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಬಹು ಚಿಂತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿದರು.
7 ಅದನು್ನ ಅವನು ನೋಡಿ, “ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಈ ಹೊತು್ತ ಏಕೆ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ?” ಎಂದು ತನ್ನ ದಣಿಯ
ಮನೆ
ಳಗೆ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾವಲಲಿ್ಲದ್ದ ಫರೋಹನ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
8 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಕನಸುಬಿತು್ತ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು
ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಬಹುದಲ್ಲವೇ? ದಯ ಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಕನಸನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ
ಾನ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ್ರ ಾಲತೆಯನು್ನ
10
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಂಡೆನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಮೂರು ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ
ಹೂವುಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು; ಆ ಹೂವುಗಳು ಗೊಂಚಲುಗ ಾಗಿ ಹಣಾ್ಣದವು. 11 ಫರೋಹನ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯು
1
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ನನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದದರಿಂದ ಾನು ಆ ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಂಡಿ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ
ಫರೋಹನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಸೇಫನು, “ಆ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಆ ಮೂರು ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಕೊಂಬೆಗಳೇ
13 ಈ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಇನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಫರೋಹನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಮೂರು ದಿನಗಳು.
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ, ನಿನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು. ನೀನು
ದಲು ಫರೋಹನ
ಾನ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಂದೆಯೂ ಒಪಿ್ಪ ಸುವಿ.
14 ಆದರೆ ನೀನು ಸುಖದಿಂದಿರು ಾಗ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ಫರೋಹನಿಗೆ
ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಈ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. 15 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಇಬಿ್ರ ಯ ದೇಶದವನು.
ಕೆಲವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕದು್ದ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದರು. ಇಲಿ್ಲಯೂ ಾನು
ಾವ ತಪು ್ಪ
ಾಡದೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವೆನು” ಅಂದನು.
16 ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಥರ್ವು ಶುಭಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ಅಡಿಗೆಭಟ್ಟರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ತಿಳಿದು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, ಾನೂ ಕಂಡ ಕನಸನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಕೇಳು, “ನನಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಸೊಗ ಾದ
ರೊಟಿ್ಟ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ತುಂಬಿದ್ದ ಮೂರು ಪುಟಿ್ಟ ಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವು. 17 ಮೇಲಿನ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನಿಗೋಸ್ಕರ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪುಟಿ್ಟ
ಳಗಿಂದಲೇ ತಿಂದು ಾಕಿದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಸೇಫನು, “ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಆ ಮೂರು ಪುಟಿ್ಟ ಗಳೇ ಮೂರು ದಿನಗಳು.
19 ಈ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಮೂರು ದಿನಗ
ಳಗೆ ಫರೋಹನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆಸುವನು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು
ಾಕಿಸುವನು, ಪ ಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವವು” ಎಂದನು.
20 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಜನ್ಮ ದಿನ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಾನ ಾಯಕನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಗೆಭಟ್ಟ ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸೇವಕರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 21 ಾನ ಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನನು್ನ ಪುನಃ ಅವನ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವನು ಾನ
ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಫರೋಹನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಡುವವ ಾದನು. 22 ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಗೆಭಟ್ಟ ನನು್ನ ಫರೋಹನು ಗಲಿ್ಲಗೆ
ಾಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ
ೕಸೇಫನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.
23 ಆ ಾಗೂ್ಯ
ಮುಖ್ಯ ಾನ ಾಯಕನು
ೕಸೇಫನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ನು.
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ಫರೋಹನ ಕನಸುಗಳು
ಎರಡು ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಫರೋಹನಿಗೆ ಕನಸುಬಿತು್ತ. ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನು ನೈ ಲ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 2 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಾದ ಏಳು ಕೊಬಿ್ಬದ ಆಕಳುಗಳು ಆ ನೈ ಲ್ ನದಿ
ಳಗಿಂದ
ಬಂದು ಹುಲು್ಲ ಾವಲಲಿ್ಲ ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3 ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಲಕ್ಷಣ ಾದ ಾಗೂ ಬಡಕ ಾದ ಏಳು
ಆಕಳುಗಳು ನೈ ಲ್ ನದಿ
ಳಗಿಂದ ಬಂದು
ದಲು ಾಣಿಸಿದ ಆಕಳುಗಳ ಹತಿ್ತರ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತವು. 4 ಅವಲಕ್ಷಣ ಾದ ಈ ಬಡ ಏಳು ಆಕಳುಗಳು ಲಕ್ಷಣ ಾದ ಆ ಕೊಬಿ್ಬದ ಆಕಳುಗಳನು್ನ ತಿಂದು
ಬಿಟ್ಟ ವು. ಆಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು.
5 ಅವನು ಮತೆ್ತ ನಿದೆ್ರ
ಾಡಿ ಾಗ ಮತೊ್ತಂದು ಕನಸು ಬಿತು್ತ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಒಳೆ್ಳಯ ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ಏಳು
ತೆನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಂಟಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವು. 6 ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಣ ಾಳಿಯಿಂದ ಬತಿ್ತ ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ದ
ಬೇರೆ ಏಳು ತೆನೆಗಳು
ಳೆತು ಬಂದವು. 7 ಆ ಬತಿ್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ತೆನೆಗಳು ಆ ಏಳು ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ತೆನೆಗಳನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟವು. ಆಗ ಫರೋಹನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ, ಅದನು್ನ ಕನಸೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
8 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫರೋಹನು ಮನದಲಿ್ಲ ಕಳವಳಗೊಂಡು, ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ೕಯಿಸರನೂ್ನ,
ವಿ ಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ, ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ ಬಲ್ಲವರು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
1
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ಾಗ ಾನ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ
ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 10 ಫರೋಹನು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ನನ್ನ ನೂ್ನ, ಅಡಿಗೆ
ಭಟ್ಟರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನನೂ್ನ ಮೈ ಾವಲಿನವರ ಅಧಿಪತಿಯ ಮನೆ
ಳಗೆ ಾವಲಲಿ್ಲ ಇಟಾ್ಟ ಗ, 11 ನಮಿ್ಮ ಬ ್ಬರಿಗೂ
ಒಂದೇ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕನಸುಬಿತು್ತ. ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನ ಕನಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥರ್ವಿತು್ತ. 12 ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇಬಿ್ರ ಯ ಾದ ಒಬ್ಬ ಾ್ರ ಯಸ್ಥನಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೈ ಾವಲಿನವರ ಅಧಿಪತಿಯ ಸೇವಕನು. ಾವು ಅವನಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ
ಪ್ರ ಾರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 13 ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಥರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಾಯರ್ವು
ನಡೆಯಿತು. ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗವು ಪುನಃ ನನಗೆ ದೊರಕಿತು. ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟರ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನೋ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನು” ಎಂದನು.
9 ಹೀಗಿರು

14

ಫರೋಹನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ೕಸೇಫನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
ೕಸೇಫನನು ಬೇಗನೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರು. ಆತನು ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಟೆ್ಟ
ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದನು.

ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನು ಒಂದು ಕನಸನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳ
ಬಲ್ಲವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಕನಸನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳ ಬಲ್ಲವನೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ

ಅದಕೆ್ಕ
ೕಸೇಫನು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಂಥ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಫರೋಹನಿಗೆ
ಶುಭಕರ ಾದ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16

17 ಆಗ ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಾನು ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.” 18 ನೈ ಲ್ ನದಿ
ಳಗಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಾದ ಏಳು ಕೊಬಿ್ಬದ ಆಕಳುಗಳು ಬಂದು
19
ಹುಲು್ಲ ಾವಲಲಿ್ಲ ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಲಕ್ಷಣ ಾದ ಕೊಬಿ್ಬಲ್ಲದ ಬಡಕ ಾದ ಆಕಳುಗಳು
ಏರಿ ಬಂದವು. ಇಂಥ ಆಕಳುಗಳನು್ನ ಾನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. 20 ಅದಲ್ಲದೆ
ಅವಲಕ್ಷಣ ಾದ ಆ ಬಡ ಆಕಳುಗಳು
ದಲು ಾಣಿಸಿದ ಆ ಏಳು ಕೊಬಿ್ಬದ ಆಕಳುಗಳನು್ನ ತಿಂದು
ಬಿಟ್ಟವು. 21 ಇವು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದ ಮೇಲೂ ಅವು ತಿಂದ ಾಗೆ ತೋರಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವು
ದಲಿದ್ದಂತೆ
ಬಡ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು. ಆಗ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು.

22 “ನನಗೆ ಬಿದ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಏಳು ಒಳೆ್ಳ ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ತೆನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಂಟಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ
ಬಂದವು. 23 ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಣ ಾಳಿಯಿಂದ ಬತಿ್ತ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಏಳು ತೆನೆಗಳು
ಳೆತು
ಬಂದವು. 24 ಬತಿ್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ತೆನೆಗಳು ಆ ಏಳು ಒಳೆ್ಳ ತೆನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ ವು. ಈ ಕನಸುಗಳನು್ನ
ೕಯಿಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.
25
ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾವು ಕಂಡ ಎರಡು ಕನಸುಗಳು ಒಂದೇ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಾನು
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 26 ಆ ಏಳು ಒಳೆ್ಳ ಆಕಳುಗಳು ಏಳು
ವಷರ್ಗಳು ಆ ಏಳು ಒಳೆ್ಳ ತೆನೆಗಳು ಏಳು ವಷರ್ಗಳು. ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ ಒಂದೇ. 27 ಒಳೆ್ಳ ಆಕಳುಗಳ
ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಅವಲಕ್ಷಣ ಾದ ಬಡ ಆಕಳುಗಳೂ ಮೂಡಣ ಾಳಿಯಿಂದ ಬತಿ್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಏಳು ತೆನೆಗಳೂ
ಬರವುಂಟಾಗುವ ಏಳು ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 28 ದೇವರು ಾನು
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ
ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 29 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ಏಳು
ಸುಭಿಕ್ಷ ವಷರ್ಗಳೂ ಬರುವವು. 30 ಅವುಗಳ ತರು ಾಯ ಏಳು ದುಭಿರ್ಕ್ಷ ವಷರ್ಗಳೂ ಬರುವವು.
ಆಗ ಐಗುಪ್ತದವರು
ದಲಿದ್ದ ಸುಭಿಕ್ಷವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ಆ ಬರದಿಂದ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿ
ಹೋಗುವುದು. 31 ಮುಂದೆ ಬರುವ ಾಮವು ಅತ್ಯಂತ
ೕರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ದಲಿದ್ದ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯ

ಗುರುತೇ ಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು. 32 ಫರೋಹನಿಗೆ ಕನಸು ಎರಡು ರೀತಿ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಇದನು್ನ ಬೇಗ ಾಡುವನು ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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33 “ಆದುದರಿಂದ

ಫರೋಹನು ವಿವೇಕಿಯೂ, ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ಆಗಿರುವ ಪುರುಷನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34 ಫರೋಹನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ಸುಭಿಕ್ಷ ಾದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ದೇಶದ ಬೆಳೆ
ಳಗೆ ಐದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಲನು್ನ ಕಂ ಾಯ ಾಗಿ ಎತಿ್ತಸಬೇಕು. 35 ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ, ದವಸ ಾನ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಫರೋಹನ ವಶದೊಳಗೆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಾಯಲಿ. 36 ಆ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಉಂಟಾಗುವ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ಆ
ಾತು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳೕ ಾಗಿ ತೋರಿತು. 38 ಫರೋಹನು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಇವನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಉಂಟ ಾ್ಲ. ಇಂಥ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಪುರುಷನು ನಮಗೆ ಸಿ ಾ್ಕನೋ?”
ಎಂದನು.
39 ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ದೇವರು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದ
ಬುದಿ್ಧ, ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಪುರುಷನು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ. 40 ನೀನೇ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರಬೇಕು.
ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಂ ಾಸನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಾನು
ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
41 ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನೋಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 42 ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಉಂಗುರವನು್ನ ತೆಗೆದು
ೕಸೇಫನ
ಬೆರಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನು್ನ ಾಕಿದನು.
43 ತನಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ರಥದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, “ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಹೊರಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಇಟ್ಟ ನು.
44 ಅಲ್ಲದೆ ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಫರೋಹನು. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಕೈ ಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಲ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕದಲಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
45 ಇದಲ್ಲದೆ ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ “ ಾಫ್ನತ ್ಪ ನೆ ್ನೕಹ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ತರು ಾಯ ಓನನ
ಾಜಕ ಾದ
ೕಟೀಫೆರನ ಮಗ ಾದ ಆಸನತ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದನು.
ೕಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು.
ಏಳು ವಷರ್ ಬರ ಾಲ
ೕಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂ ಾಗ ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಂಚಾರ ಾಡಿದನು. 47 ಸುಭಿಕ್ಷ ಾದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಹೇರಳ ಾಗಿ ಫಲಕೊಟಿ್ಟತು.
48 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷ ಾದ ಆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ೕಸೇಫನು ಕೂಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುವ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥ ಾಡಿದನು. ಒಂದೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಆ ಾ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೇ ಶೇಖರಿಸಿದ್ದನು. 49
ೕಸೇಫನು ದವಸ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆ
ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. ಅದನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗದೇ
ಹೋಯಿತು.
50 ಬರ ಾಲ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಇವರು ಓನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಜಕ ಾದ
ೕಟೀಫೆರನ ಮಗ ಾದ ಆಸನತ್ ಎಂ ಾಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು.
51 ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ
ೕಸೇಫನು, “ ಾನು ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟವನು್ನ, ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನೂ್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು
ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ “*ಮನಸೆ್ಸ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
46

ಎರಡನೆಯ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ, “ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ದೇವರು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ “†ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
52

*

41:51 ಮರೆತುಹೋಗುವಂತೆ

ಾಡುವುದು.

†

41:52 ಎರಡರಷು್ಟ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ.
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53 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ತರು
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ೕಸೇಫನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಾಮದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ಬರವು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬತು.
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಆ ಾರವಿತು್ತ. 55 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಬಂ ಾಗ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಆ ಾರ ಬೇಕೆಂದು
ಫರೋಹನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “
ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
56 ಬರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿ ಾಗ
ೕಸೇಫನು ಕಣಜಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ
ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಾರಿದನು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರವು ಬಹು ೕರ ಾಗಿತು್ತ. 57 ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಬರವು ಬಹು ೕರ ಾಗಿದುದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶದವರೂ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

42

ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋದದು್ದ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯ ವುಂಟೆಂದು
ಾಕೋಬನು ತಿಳಿ ಾಗ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?” 2 “ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯ ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಾವು ಾಯದೆ ಬದುಕುವಂತೆ ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇ ಾದ ದವಸವನು್ನ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3
ೕಸೇಫನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 4 ಆದರೆ
ಾಕೋಬನು
ೕಸೇಫನ ತಮ್ಮ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನಿಗೆ “ಕೇಡು
ಉಂಟಾದೀತೆಂದು” ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣಂದಿರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
5 ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಇದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಬರವಿತು್ತ.
6 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ
ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಾರುವವನು
ೕಸೇಫನೇ
ಆಗಿದ್ದನು.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆಯೇ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.
7
ೕಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವರ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಅನ್ಯ ನಂತೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ನುಡಿಯಿಂದ, “ನೀವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವರು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು.
8 ಅಣ್ಣಂದಿರ ಗುರುತು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನ ಗುರುತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
9
ೕಸೇಫನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು. ಅವರಿಗೆ
ಅವನು, “ನೀವು ಗೂಢಚಾರರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರ ತೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇಲ್ಲ
ಾ್ವಮಿ, ತಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವು ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
11
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ನೇ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು.
ಾವು
ಸತ್ಯ ವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಹೊರತು ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ” ಅಂದರು.
12 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರ ತೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ್ದದೀರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ತಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ಾವು ಾ ಾನ್
ದೇಶದವರು, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಇಲ್ಲ”
ಎಂದರು.
14
ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಗೂಢಚಾರರೇ. 15 ನೀವು
ಪರೀ ಸಲ್ಪಡುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನು ಬರಬೇಕು. ಅವನು ಬಂದ ಹೊರತು ಫರೋಹನ
ಜೀವ ಾಣೆ ನೀವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ ಾರದು. 16 ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಅವನು ಬರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಹೀಗೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ
1
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ಾತುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನೀವು ಸತ್ಯ ವಂತರೋ ಅಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನು
ಾರದೆ ಹೋದರೆ ಫರೋಹನ ಜೀವ ಾಣೆ ನೀವು ಗೂಢಚಾರರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಅವನು, ಮೂರು ದಿನ ಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.
18 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು. ನೀವು
19 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ
ಸತ್ಯ ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿ ಬದುಕಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾತ್ರ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮಿಕ್ಕವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 20 ನಿಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಸತ್ಯ ವೆಂದು
ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನೀವು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಅವರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಲು
ಒಪಿ್ಪದರು.
21 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತ
್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಗೆ ಾಡಿದು್ದ ಅಪ ಾಧವೇ
ಸರಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗ ಾವು ಅವನ ಾ್ರ ಣಸಂಕಟವನು್ನ ತಿಳಿದರೂ ಅವನ
ರೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಕಟವು ನಮಗೆ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
22 ಅದಕೆ್ಕ ರೂಬೇನನು, “ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನೂ ಕೇಡು
ಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು
ಾನು
ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲವೆ. ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿ ಾದ ಾ್ರ ಣ ಾನಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು
ಈಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿ ಬಂದಿದೆ” ಎಂದನು. 23
ೕಸೇಫನು ದಿ್ವ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಬಲ್ಲ
ಅನು ಾದಕರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾತು ಅವನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತ್ತದೆಂದು
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
24
ೕಸೇಫ ಾದರೋ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅತ್ತನು. ತರು ಾಯ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಅವರೊಳಗೆ ಸಿಮೆ
ೕನನನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು.
ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿಬಂದದು್ದ
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯರ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನ
ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಅವರವರು ತಂದಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಅವರ ಚೀಲಗಳಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟ ಅವರ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಲು ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 26 ಇವರು ಾವು ಕೊಂಡ
ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದರು.
25 ಆ ಮೇಲೆ
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ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂ ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಚೀಲವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ ಅದರ ಾಯಲಿ್ಲ ಾನು ತಂದಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಕಂಡನು.
28 ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, “ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ. ಇಗೋ, ಅದು ನನ್ನ
ಚೀಲದಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಧೈ ಯರ್ಗೆಟು್ಟ ನಡುಗು ಾ್ತ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ನೋಡಿ, “ದೇವರು
ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.
29 ಅವರು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂದೆ
ಾದ ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. 30 ಆ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕಟು ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಗೂಢಚಾರರೆಂದು
ಾವಿಸಿದನು. 31 ಾವು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಸತ್ಯ ವಂತರೇ ಹೊರತು ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ. 32 ಾವು ಒಬ್ಬ
ತಂದೆಯಿಂದಲೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವನು ಈಗ
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು.
33 ಅದಕೆ್ಕ “ದೇ ಾಧಿಪತಿ, ನೀವು ಸತ್ಯ ವಂತರೋ ಅಲ್ಲ
ೕ ಎಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಾಮ ನಿ ಾರಣೆಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, 34 ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು
ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವಂತರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ನೀವು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂದರು.
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ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೋಡಿ ಾಗ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರವರ ಹಣದ
ಗಂಟು ಸಿಕಿ್ಕತು. ಅವರು, ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಹಣದ ಗಂಟುಗಳನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಭಯಪಟ್ಟರು. 36 ಆಗ
ಅವರ ತಂದೆ ಾದ
ಾಕೋಬನು, “ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ೕಸೇಫನು
ಇಲ್ಲ, ಸಿಮೆ
ೕನನು ಇಲ್ಲ. ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಕಷ್ಟವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ಮೇಲೆಯೇ ಬಂದಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ ಾನು ಈ ಹುಡುಗನನು್ನ ತಿರುಗಿ ತಂದು ಒಪಿ್ಪ ಸದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಬಹುದು. ಇವನನು್ನ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಾನು ತಪ್ಪದೆ ಇವನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
38 ಆದರೆ
ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೋಗ ಾರದು.
ಇವನ
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವನು ಸತು್ತ ಹೋದನು. ಇವನೊಬ್ಬ ನೇ ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೇ ಾದರೂ
ಕೇ ಾದರೆ ಈ ಮುದಿ ತಲೆ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋದದು್ದ
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರವು ಬಹು
ೕರ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ
ದವಸ ಾನ್ಯ ವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾನ್ಯ ವನು್ನ
ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದನು.
3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಮಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡ ಾರದು’ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ” ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
4 ನೀನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನನು್ನ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾವು ಹೋಗಿ, ನಿನಗೆ ಾನ್ಯ ವನು್ನ
ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ತರುತೆ್ತೕವೆ. 5 ಅವನನು್ನ ನೀನು ಕಳುಹಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಆ “ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು, “ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ತಮ್ಮ ನಿ ಾ್ದನೆಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು
ಾಕೆ ನನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಅವರು, “ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸಿದನು, ಮತೆ್ತ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿ ಾ್ದನೋ? ನಿಮಗೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ತಮ್ಮ ನಿ ಾ್ದನೋ?
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಾವು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟವು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದರು.
8 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಗೆ, “ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು, ಾವು ಹೋಗುವೆವು. ಆಗ ನೀನೂ, ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಾಯದೆ ಬದುಕುವೆವು.
9 ಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಣೆ
ಾಗಿರುವೆನು. ಅವನ ವಿಷಯ ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಕೇಳಬಹುದು. ಾನು ಅವನನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಅಪ ಾಧ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಇರಲಿ. 10 ಾವು ತಡ ಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಹೋಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರ ತಂದೆ
ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿರಿ. ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊರಕುವ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೈ ಲ, ಜೇನು, ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ, ಾಕಂಬಿ, ಾಲುಮಡಿ್ಡ,
ರಕ್ತಬೋಳ, ಗೋಡಂಬಿ, ಾ ಾಮಿ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡರಷು್ಟ
ಹಣವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಚೀಲಗಳ ಾಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಹಣವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇದಿ್ದರಬಹುದು. 13 ನಿಮ್ಮ
1
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ತಮ್ಮ ನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ತಿರುಗಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ನನೂ್ನ, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನನೂ್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ
ತೋರುವಂತೆ ಾಡಲಿ. ಾನಂತೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಎರಡರಷು್ಟ ಹಣವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನನು್ನ ತಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ೕಸೇಫನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 16 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವುದನು್ನ
ೕಸೇಫನು ಕಂಡು ತನ್ನ
ಗೃ ಹನಿ ಾರ್ಹಕನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಒಳೆ್ಳ ಕೊಬಿ್ಬದ
ಪಶುವನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ಈ ಹೊತು್ತ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಊಟ ಾಡುವರು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
17
ೕಸೇಫನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗೃ ಹನಿ ಾರ್ಹಕನು ಅವರನು್ನ
ೕಸೇಫನ ಮನೆ
ಳಗೆ
18
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ೕಸೇಫನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ,
“ ದಲನೆಯ ಾರಿ ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಣದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಅವನು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಕರೆಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫಕ್ಕನೆ ಬಿದು್ದ, ನಮ್ಮ ನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡರು.
19 ಆಗ ಅವರು
ೕಸೇಫನ ಗೃ ಹನಿ ಾರ್ಹಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯ ಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ, 20 “ಅ ಾ್ಯ,
ದಲನೆಯ ಾರಿ ಾವು ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವು. 21 ಾವು ಹೊರಟುಹೋದ ನಂತರ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೋಡಿ ಾಗ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಹಣವು ತೂಕದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ
ಚೀಲದಲೆ್ಲೕ ಇತು್ತ. ಅದನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 22 ದವಸವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬೇರೆ
ಹಣವನೂ್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಹಣವನು್ನ ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ
ಾರು ಇಟ್ಟರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
23 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನೀವು ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಿ. ನೀವೇನೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ
ದೇವ ಾಗಿರು ಾತನು ನಿಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ಅವನು ಸಿಮೆ
ೕನನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
24 ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ೕಸೇಫನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಕೊಡಿಸಿ, ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೂ ಮೇವು ಾಕಿಸಿದನು. 25 ಾವು ಅಲೆ್ಲೕ ಊಟ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ತಂದಿದ್ದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
26
ೕಸೇಫನು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ತಂದು,
ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 27 ಅವನು ಅವರ
ೕಗ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವು ಹೇಳಿದ, ಮುದುಕ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ೕಮ ೕ? ಅವನು ಇನೂ್ನ
ಬದುಕಿ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
28 ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಾಗಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.
29 ಆಗ ಅವನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ತನ್ನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದ ತಮ್ಮ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ
ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮ ನು ಇವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30
ೕಸೇಫನು ಅವಸರ ಾಗಿ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಕೋಣೆ
ಳಗೆ ಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಕರಳು
ತಮ್ಮ ನ ಮೇಲೆ ಮರುಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕೋಣೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅತ್ತನು.
31 ಆ ಮೇಲೆ ಮುಖವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು, “ಊಟಕೆ್ಕ
ಬಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
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ಪರಿಚಾರಕರು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತರಿಗೂ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಐಗುಪ್ತರು ಇಬಿ್ರ ಯರ
ತೆ ಸಹಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 33
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ
ಹಿರಿಯವನು
ದಲುಗೊಂಡು
ಕಿರಿಯವನವರೆಗೂ
ಅವರವರ
ವಯಸಿ್ಸ ನ
ಪ್ರ ಾರವೇ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತ ್ಮಳಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 34
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ
ಮುಂದಿಟಿ್ಟದ್ದ ಆ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನಿಗೆ ಬಂದ ಾಗವು ಮಿ ಾ್ಕದವರ
ಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಐದರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿತು್ತ. ಅವರು ಾನ ಾಡಿ ಅವನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದರು.

44
ೕಸೇಫನ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾತೆ್ರ

ೕಸೇಫನು ತರು ಾಯ ತನ್ನ ಗೃ ಹನಿ ಾರ್ಹಕನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಚೀಲಗಳನು್ನ ಹೊರುವಷು್ಟ
ಾನ್ಯ ವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನ ಚೀಲದ ಾಯಲಿ್ಲ ಅವನವನ ಹಣದ ಗಂಟನು್ನ ಇಡಿರಿ. 2 ಕಿರಿಯವನ
ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ದವಸಕೆ್ಕ ತಂದ ಹಣವನ್ನಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಇಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಲು, ಗೃ ಹನಿ ಾರ್ಹಕನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.
1

3

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಹೊತು್ತ ಅವರು ಮೂಡು ಾಗ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು, ಕತೆ್ತಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಹೊರಟುಹೋದರು. 4 ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ,
ೕಸೇಫನು
ತನ್ನ ಗೃ ಹನಿ ಾರ್ಹಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಎದು್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ, ಅವರು ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ನೀವು ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ಾಕೆ ಅಪ ಾರ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ? 5 ಆ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದಣಿಯು ಾನ ಾಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ?
ಅವನು ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೇಳುವವನಲ್ಲವೆ? ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು
ಎಂದನು.
6 ಗೃ ಹನಿ ಾರ್ಹಕನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
“ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ಇಂ ಾ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದೇನು? ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಇಂ ಾ ಕೃ ತ ್ಯ ವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಾಡುವವರಲ್ಲ. 8
ದಲು ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳ ಾಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಹಣವನು್ನ ಾವು ಾ ಾನ್
ದೇಶದಿಂದ ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ತಂದೆವು. ಹೀಗಿರು ಾಗ ಾವು ನಿನ್ನ ದಣಿಯ ಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂ ಾರವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕದು್ದಕೊಂಡೇವು? 9 ಆ ಾತೆ್ರ ಯು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೊಳಗೆ ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೋ,
ಅವನು ಮರಣ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಾ್ವಮಿಗೆ ಾಸ ಾಗುವೆವು”
ಎಂದರು.
10 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಲಿ. ಆ ಾತೆ್ರ
ಾವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೋ,
ಅವನು ನನಗೆ ಾಸ ಾಗಬೇಕು. ಉಳಿದವರು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ,
11 ಅವರು ತಟ್ಟ ನೆ, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಚೀಲವನು್ನ ನೆಲಕಿ್ಕಳಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದರು. 12 ಅವನು
ಹಿರಿಯವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿರಿಯವನ ತನಕ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಿದನು. ಆ ಾತೆ್ರ ಯು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಚೀಲದಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕತು. 13 ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ, ಅವರು ದುಃ ಾ ಾ್ರಂತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಚೀಲಗಳನು್ನ ಹೇರಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.
14

ಯೆಹೂದನೂ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ
ೕಸೇಫನ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಇನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ
ಇದ್ದನು. ಅವರು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 15
ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಡಿರುವ ಈ ಕೃ ತ ್ಯ ವು
ಏನು? ನನ್ನಂಥ ಮನುಷ ್ಯ ನು ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,

ಯೆಹೂದನು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ಾ್ವಮಿಗೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ?
ಾವು ಏನು
ಾತ ಾಡೋಣ?
ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಏನು
ಾಡೋಣ? ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ವನು್ನ ದೇವರು
ಹೊರಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಾತೆ್ರ ಯು
ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕತೋ ಅವನು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ
ಾ್ವಮಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾದೆವು” ಎಂದನು.
16
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ೕಸೇಫನು, “ ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು. ಈ ಾತೆ್ರ ಯು
ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕತೋ ಅವನು
ಾತ್ರ ವೇ ನನಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ. ನೀ ಾದರೋ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ”
ಎಂದನು.
18 ಯೆಹೂದನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ಒಂದು
ಾತನು್ನ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಸ ಾನನು ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲೕ. 19 ಾವು ತಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಕುರಿತು, ‘ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಾಗಲಿ ಇ ಾ್ದನೋ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 20 ಾವು ‘ನಮಗೆ
ಮುದುಕ ಾದ ತಂದೆಯಿ ಾ್ದನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮುಪಿ್ಪ ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನೂ ಇ ಾ್ದನೆ, ಅವನ
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವನು ಸತು್ತ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ ಅವನೊಬ್ಬ ನೇ
ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ಪಿ್ರ ೕತಿಯುಂಟು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು.
21 “ಅದಕೆ್ಕ ಾವು, ‘ ಾನು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ’
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು, 22 ಾವು ಾ್ವಮಿಯವರಿಗೆ, ‘ಆ ಹುಡುಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಅಗಲಿದರೆ ತಂದೆಯು ಾಯುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, ‘ನಿಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡ ಾರದು’ ಎಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟಿ್ಟರಿ. 24 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ವಮಿಯ ಾತುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದೆವು.
25 “ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ‘ನೀವು ಪುನಃ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ
ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ’ ಎಂದು
26
ಹೇಳಿ ಾಗ,
ಾವು ಆತನಿಗೆ, ‘ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು, ತಮ್ಮ ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ
ಾತ್ರ ಾವು
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ಇಲ್ಲ ಾದರೇ, ಾವು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆವು. 27 ಅದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ‘ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 28 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಅವನು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಮೃ ಗದಿಂದ ಸೀಳಿ ಾಕಲ್ಪಟಿ ್ಟರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದೆನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಾಣಲಿಲ್ಲ. 29 ಈಗ ಇವನನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಇವನಿಗೂ ಕೇಡು
ಬಂದರೆ ಈ ಮುದಿ ತಲೆಯು ದುಃಖದಿಂದ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ’ ಎಂದನು.
30 “ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಾ್ರ ಣವು ಇವನ ಾ್ರ ಣವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋ ಾಗ, 31 ಈ ಹುಡುಗನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಾಯುವನು. ತಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ನಮ್ಮ ಮು ಾ್ಪದ ತಂದೆ ದುಃಖದಿಂದಲೇ
ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರಲು ಾರಣ ಾಗುವೆವು. 32 ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಹೊಣೆ ಾಗಿ, ‘ ಾನು ಇವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾರದೆ ಹೋದರೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತಂದೆಗೆ
ದೋಷಿ ಾಗಿರುವೆನು’ ಎಂದು ಾತು ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
17

33 “ಆದುದರಿಂದ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಈ ಹುಡುಗನ ಬದ ಾಗಿ ಾ್ವಮಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗುವಂತೆಯೂ
ಇವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಸಂಗಡ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಅನುಗ್ರ ಹ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 34 ಈ ಹುಡುಗನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ? ಹೋದರೆ,
ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆಗುವ ಆಘಾತ, ದುಃಖ ನನಿ್ನಂದ ನೋಡ ಾಗದು” ಎಂದನು.

45
1

ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ನು್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

ೕಸೇಫನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರ ಮುಂದೆ ದುಃಖವನು್ನ ಾಳ ಾರದೆ,
“ಎಲ್ಲರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಕು್ಕವಂತೆ
ಾಡುವ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಾರೂ ಹತಿ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ.
2 ಅವನು ಗಟಿ್ಟ
ಾಗಿ ಅತ್ತದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರಿಗೂ, ಫರೋಹನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಆ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು.
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ಅವನು, “ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಾನು
ೕಸೇಫನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಇನೂ್ನ ಇ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವರು ಅವನ ಮುಂದೆ ತತ್ತರಗೊಂಡು ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರದೆ ಹೋದರು. 4
ೕಸೇಫನು, “ನನ್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ದಯ ಾಡಿ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ
“ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾರಿಬಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕಸೇಫನು ಾನೇ. 5 ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಾಗೆ ಾರಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ
ವ್ಯ ಸನಪಟು್ಟ ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಾ್ರ ಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
6 ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಬಂದು ಎರಡು ವಷರ್ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. ಇನೂ್ನ ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಪಯರ್ಂತರ ಬಿತು್ತವುದ ಾ್ಕಗಲಿ,
ಕೊಯು್ಯ ವುದ ಾ್ಕಗಲಿ, ಅವ ಾಶವಿಲ್ಲ. 7 ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವಂತೆಯೂ ನೀವು ಈ
ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ, ಬಹು ಜನ ಾಗುವಂತೆಯೂ ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ
ದಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
8 “ದೇವರೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ
ಫರೋಹನ ಮಂತಿ್ರ ಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಫರೋಹನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 9 ನೀವು ಬೇಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ತಡ ಾಡದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ. 10 ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ನೀನು ಾಸ ಾಡಬಹುದು. ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ,
ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ, ಕುರಿದನಗಳೂ
ದ ಾದ ಎಲ್ಲವೂ
ನನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. 11 ಈ ಬರ ಾಲ ಮುಗಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಐದು ವಷರ್ ಹೋಗಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಬಡತನವುಂಟಾಗದಂತೆ ಇಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ನು್ನ
ೕಷಿಸುವೆನೆಂದು’ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ.
12 “ ಾನು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾ . ನನ್ನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವ ಾದ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನೂ ಾ . 13 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ವೈ ಭವವನೂ್ನ, ನೀವು ಕಂಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
14 ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕೊರಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅತ್ತನು. ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನೂ ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅತ್ತನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅತ್ತನು. ತರು ಾಯ ಅವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದರು.
16
ೕಸೇಫನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಬಂದ ಸ ಾಚಾರವು ಫರೋಹನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ
ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 17 ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ನನ್ನ ಆ ಏನೆಂದರೆ ‘ನಿಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಹೇರಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 18 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊರಕುವ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
19 ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಮತು್ತ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ರಥಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 20 ನಿಮ್ಮ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇರುವ ಉತ್ತಮ
ವಸು್ತಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ
ಾಡಿದರು.
ಫರೋಹನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ
ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಡಿಸಿದನು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನಿಗೋ *ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
3

ಾಗೂ ಐದು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 23 ತನ್ನ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿ, ಹತು್ತ ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ದವಸ
ಾನ್ಯ ಗಳನು್ನ, ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಇತರ ಆ ಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 24 ಆಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, “ನೀವು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಜಗಳ ಾಡಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವರು
ಹೊರಟು ಹೋದರು.
*

45:22 3.4 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ತಂದೆ ಾದ
ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ
26 ಅವನಿಗೆ, “
ಬಂದರು.
ೕಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಇ ಾ್ದನೆ ಅವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು, ಅವನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 27 ತರು ಾಯ
ೕಸೇಫನು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ೕಸೇಫನ
ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಥಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಾಕೋಬನ ಆತ್ಮ ವು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿತು, ಅಲ್ಲದೆ
ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಬಂದಂ ಾಯಿತು. 28 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು, “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ನೋಡುವೆನು” ಎಂದನು.
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ಾಕೋಬನು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋದದು್ದ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ತನಗಿದ್ದ ಸವರ್ಸ್ವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
2 ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾತಿ್ರ ಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಗೆ, “
ಾಕೋಬನೇ,
ಾಕೋಬನೇ” ಎಂದು
ಕರೆಯಲು, ಅವನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
3 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನೇ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಾನೇ; ನೀನು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಹೆದರದೆ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು; ಅಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವುಂಟಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. 4 ಾನೇ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಬರುವೆನು; ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು;
(ನಿನ್ನ ಅವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ) ನಿನ್ನ ಮರಣದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದು್ದ ಸಂತೈ ಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಬಳಿಕ
ಾಕೋಬನು ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಫರೋಹನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ
ಾಕೋಬನನೂ್ನ,
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. 6 ಾಕೋಬನೂ, ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಾವು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಪತು್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶವನು್ನ ತಲುಪಿದರು. 7 ಹೀಗೆ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ,
ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ, ತನ್ನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡಲೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
8 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು:
ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನು.
9 ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು: ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ, ಹೆಚೊ್ರ ೕನ್, ಕಮೀರ್.
10 ಸಿಮೆ
ೕನನ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆಮೂವೇಲ್,
ಾಮೀನ್, ಓಹದ್,
ಾಕೀನ್, ಚೋಹರ್ ಮತು್ತ
ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ೌಲ.
11 ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್, ಮೆ ಾರೀ.
12 ಯೆಹೂದನ ಮಕ್ಕಳು: ಏರ್, ಓ ಾನ್, ಶೇ ಾಹ, ಪೆರೆಚ್, ಜೆರಹ. ಇವರಲಿ್ಲ ಏರ್, ಓ ಾನ್ ಎಂಬವರು
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪೆರೆಚನ ಮಕ್ಕಳು: ಹೆಚೊ್ರ ೕನ್, ಾಮೂಲ್.
13 ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಮಕ್ಕಳು: ತೋ ಾ, ಪು ಾ್ವ,
ೕಬ್, ಶಿ ್ರ ೕನ್.
14 ಜೆಬುಲೂನನ ಮಕ್ಕಳು: ಸೆರೆದ್, ಏಲೋನ್, ಯಹೆ್ಲೕಲ್ 15 ಇವರೆಲ್ಲರು ಲೇಯಳ ಸಂತತಿಯವರು.
ಆಕೆಯು
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಇವರನೂ್ನ, ದೀನಳೆಂಬ ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳನೂ್ನ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಪಡೆದಳು.
ಆಕೆಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮೂವತು್ತ ಮೂರು ಮಂದಿ.
16 ಾದನ ಮಕ್ಕಳು: ಚಿ
್ಯೕನ್, ಹಗಿ್ಗೕ, ಶೂನೀ, ಎಚೊ್ಬೕನ್, ಏರೀ, ಅರೋದೀ, ಅರೇಲೀ; 17 ಆಶೇರನ
ಮಕ್ಕಳು: ಇ ಾ್ನ, ಇ ಾ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ, ಬೆರೀ ಾ, ಇವರ ತಂಗಿ ಾದ ಸೆರಹ; ಬೆರೀಗನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೆಬೆರ್,
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್.
18 ಇವರೆಲ್ಲರು ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜಿಲ್ಪಳ ಸಂತತಿಯವರು. ಈಕೆಯಿಂದ
ಾಕೋಬನಿ ಾದ ಮಕ್ಕಳೂ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ ಹದಿ ಾರು ಮಂದಿ.
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ಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಹೇಲಳ ಮಕ್ಕಳು
ೕಸೇಫ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್.
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಓನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರೋಹಿತ ಾದ
ೕಟೀಫೆರನ ಮಗ ಾದ ಆಸನತ್ ಎಂ ಾಕೆಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್.
21 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಮಕ್ಕಳು: ಬಿ ಾ, ಬೆಕೆರ್, ಅಶೆ್ಬೕಲ್, ಗೇ ಾ, ಾ ಾನ್, ಏಹೀ, ರೋಷ್, ಮುಪಿ್ಪೕಮ್,
ಹುಪಿ್ಪೕಮ್, ಆದ್ರ್.
22 ಈ ಹದಿ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿಯು ಾಹೇಲಳ ಮೂಲಕ
ಾಕೋಬನಿಂ ಾದ ಸಂತತಿಯವರು.
23 ಾನನ ಮಗನು: ಹುಶೀಮ್.
24 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು: ಯಹೇಲ್, ಗೂನೀ, ಯೇಚೆರ್, ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್.
25 ಇವರು
ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಲ್ಹಳ ಸಂತತಿಯವರು. ಈಕೆಯಿಂದ
ಾಕೋಬನಿ ಾದ ಮಕ್ಕಳೂ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ ಏಳು ಮಂದಿ.
26
ಾಕೋಬನ ಸೊಸೆಯರಲ್ಲದೆ
ಾಕೋಬನಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋದವರು ಒಟು್ಟ ಅರವ ಾ್ತರು ಮಂದಿ. 27 ಅವರಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವರು
ಇಬ್ಬರು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದ ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರು ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ.
ಾಕೋಬನು ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದು್ದ
ಾಕೋಬನು ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯ ಾರಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನನು್ನ ಮುಂ ಾಗಿ
ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, 29
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗೋಷೆನಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ತಂದೆಯನು್ನ ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನ ವರೆಗೆ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅತ್ತನು.
30 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿ, ನೀನು ಇನೂ್ನ
ಜೀವದಿಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೃ ಪ್ತ ಾಗಿ ಾಯುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನೂ್ನ, ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು “ ಾನು
ಹೋಗಿ ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಂದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನನ್ನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ; 32 ಅವರು ಕುರಿ ಾಯುವವರು,
ಪಶು ಾಲನೆ ಾಡುವುದು ಅವರ ಕಸುಬು; ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ ತಮಗಿರುವ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ
ತಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬು ಏನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರೆ, 34 “ನೀವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೇರೆಗೆ ಪಶು ಾಲಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಪಶು ಾಲಕರು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸುವನು” ಎಂದನು.
28

47
ಫರೋಹನೊಡನೆ ಸಂದಶರ್ನ
1 ಆಗ
ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ,
ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಗೋಷೆನ್
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು. 2 ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
3 ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬು ಏನು?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು
ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಗೆ ಕುರಿ ಾಯುವವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲವು
ೕರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರ ಕುರಿದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
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ಆಗ ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ;
ದೇಶವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು
ಾಸ ಾಡುವಂತೆ
ಾಡು. ಅವರು ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲಿ; ಅವರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ
ಸಮಥರ್ರೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿದನ ಮಂದೆಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ನೇಮಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
7
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾಕೋಬನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಲು, ಾಕೋಬನು ಫರೋಹನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 8 ಫರೋಹನು, “ನಿನಗೆ ಈಗ ಎಷು್ಟ ವಷರ್?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
9
ಾಕೋಬನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಇಹಲೋಕ ಪ್ರ ಾಣದ ಾಲವು ನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು.
ಾನು ಜೀವಿಸಿರುವ ಾಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿಯೂ ಾಗೂ ದುಃಖಕರ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ; ಆದರೂ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಜೀವಿಸಿದಷು್ಟ ವಷರ್ಗಳು ನನ ಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಪುನಃ
ಾಕೋಬನು ಫರೋಹನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
11 ಫರೋಹನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಾಗಿದ್ದ ರಮೆ್ಸೕಸ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವತು್ತ ಕೊಟ್ಟ ನು. 12
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ,
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ, ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಲೆಕ್ಕದ
ಪ್ರ ಾರ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಿದನು.
5

6 ಐಗುಪ್ತ

ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನ ಆಡಳಿತ
ಬರವು ಬಹು
ೕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ದೇಶದ
ಾವ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾರ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ
ಬರದ ನಿಮಿತ್ತ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವು ಾಗೂ ಾ ಾನ್ ದೇಶವು ಾಮದಿಂದ ಬರ ಾದವು. 14
ೕಸೇಫನು
ಜನರಿಗೆ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಹಣವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗೆ ತುಂಬಿದನು. 15 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಾ ಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಹಣವೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋದ ನಂತರ ಐಗುಪ್ತರೆಲ್ಲರೂ
ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ನಮ್ಮ ಹಣವೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು; ನೀನು ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು; ಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಸತ್ತರೆ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
16 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಸೇಫನು, “ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ; ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಾನ್ಯ ವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 17 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕುರಿದನಗಳನು್ನ
ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು, ಅವನು ಅವರ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ,
ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ, ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಕುರಿದನಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಿದನು.
18 ಆ ವಷರ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರು ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಮ್ಮ ಹಣವೆ ಾ್ಲ
ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ; ನಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳು ಾ್ವಮಿಯ ವಶ ಾದವು; ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯೂ,
ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳೂ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನೆ್ನೕನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಾ್ವಮಿಗೆ ಮರೆ ಾಡದೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದರು. 19 “ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾವು ಏಕೆ ಾಯಬೇಕು; ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಏಕೆ ಾ ಾಗಬೇಕು; ನಮ್ಮ ನೂ್ನ
ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಡು; ಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗುವೆವು.
ಾವು ಾಯದೆ ಬದುಕಬೇ ಾದರೆ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯು
ಾ ಾಗದ ಾಗೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
20 ಹೀಗೆ
ೕಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಾಗುವಳಿಯ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫರೋಹನಿ ಾಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಾರಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಬರವು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ
ೕರ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಭೂಮಿಯು ಫರೋಹನ ವಶ ಾಯಿತು. 21
ೕಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದ ಒಂದು ಮೇರೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಮೇರೆಯವರೆಗೂ *ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದನು.
13

*

47:21 ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.
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ಪುರೋಹಿತರ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾತ್ರ ಅವನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪುರೋಹಿತರು ಫರೋಹನ
ಕಡೆಯಿಂದ ಭತೆ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಫರೋಹನು ಕೊಟ್ಟ ಭತೆ್ಯ ದಿಂದಲೇ ಜೀವನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು;
ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರಲಿಲ್ಲ.
23
ೕಸೇಫನು ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಫರೋಹನಿಗೋಸ್ಕರ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಗೋ, ಬಿತ್ತನೆ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತರಿ. 24 ಪೈ ರು ಕೊಯು್ಯ ವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಐದರಲೊ್ಲಂದು ಾಲು ಫರೋಹನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು;
ಮಿಕ್ಕ ಾಲು್ಕ ಾಲು ನಿಮ್ಮದು; ಅದು ಬೀಜಕೆ್ಕ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದಿ್ದೕ; ನಮ್ಮ ಾ್ವಮಿಯ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ; ಾವು
ಫರೋಹನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು.
26 ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಐದನೆಯ ಒಂದು
ಾಲು ಫರೋಹನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ೕಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿ ಾಡಿದನು. ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಅದು ಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಪುರೋಹಿತರ ಭೂಮಿ
ಾತ್ರ ಫರೋಹನಿಗೆ ಾ್ವಧೀನ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
22

ಾಕೋಬನ ಆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಅವರು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿ ಬಹುಸಂ ಾನ ಾಗಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದರು.
28
ಾಕೋಬನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. ಅವನ ಜೀವಿತ ಾಲದ ದಿನಗಳು
ನೂರ ನಲ್ವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ಗಳು.
29 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಗೆ ಮರಣ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
“ಈಗ ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನು ದಯೆ ಹೊಂದಿ್ದದೆ ಾದ್ದರೆ ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ
ಕೆಳಗೆ ಇಟು್ಟ ನನಗೆ ಉಪ ಾರವನು್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ತೋರಿಸು. ನನ್ನ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಬೇಡ. 30 ಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ ನನ್ನ ಮೃ ತ ದೇಹವನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಕು.
ಾಗೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬು ಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವನು, “ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
31 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು, “ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡು” ಎನ್ನಲು ಅವನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು
†
ತನ್ನ ಊರುಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು.
27

48
ಾಕೋಬನು
ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಕೆಲವು ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ಅವನ ತಂದೆಯು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ
ಾತೆರ್ಯು ದೊರಕಿತು. ಆಗ
ೕಸೇಫನು ಮನಸೆ್ಸ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮರೆಂಬ ತನಿ್ನಬ ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 2 “ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
3
ಾಕೋಬನು,
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಲೂಜ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ದಶರ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4 ಆತನು ನನಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು. ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಿ್ನಂದುಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ತರು ಾಯ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ
ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಸೊತ್ತ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಡುವೆನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

†
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ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಇಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ನಿನಿ್ನಬ ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ರೂಬೇನ್ ಸಿಮೆ
ೕನರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವಂತೆಯೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಮನಸೆ್ಸಯರೂ
ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರಲಿ. 6 ಅವರ ತರು ಾಯ ನೀನು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನವ ಾಗಿರಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ
ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾಧ್ಯ ತೆ ಹೊಂದಿ, ಅವರ ಕುಲದ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. 7 ಾನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಿಂದ
ಬರು ಾಗ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರ ತನು್ನ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿ ಾ್ದಗ ಾಹೇಲಳು ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ
ಸತು್ತಹೋದಳು. ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಎಫಾ್ರ ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದೆನು
ಎಂದನು.
8 ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು
ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿ, “ಇವರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
9
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಇವರು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕವನು, “ ಾನು ಇವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದನು. 10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ ದಿಂದ
ಬು್ಬ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ನೋಡ ಾರದೆ ಇದ್ದನು.
ೕಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
11 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವೆನೆಂದು ಾನು
ನೆನಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನೂ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ದೇವರು
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
12 ಆಗ
ೕಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ತಂದೆಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 13 ತರು ಾಯ
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಎಡಗೈ ಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನನೂ್ನ, ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಬಲಗೈ ಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಮನಸೆ್ಸಯನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 14 ಮನಸೆ್ಸಯು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು
ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಅಡ್ಡ ಾಗಿ ಚಾಚಿ ಕಿರಿಯವ ಾದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈ ಯನೂ್ನ, ಮನಸೆ್ಸಯ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈ ಯನೂ್ನ ಇಟ್ಟ ನು.
15 ನಂತರ ಅವನು
ೕಸೇಫನನು್ನ, ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,
“ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ ಇ ಾಕರು ಸೇವಿಸಿದ ದೇವರೇ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಪ ಾಂಬರಿಸು ಾ್ತ ಬಂದ ದೇವರು,
16 ನನ್ನ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದ
ದೂತ ಾಗಿಯೂ ಇರು ಾತನು ಈ ಹುಡುಗರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಇವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ, ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ ಇ ಾಕರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇವರ
ಹೆಸರುಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ,
ಇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಬಹು ಸಂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ” ಎಂದನು.
17 ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದನು್ನ
ೕಸೇಫನು ಕಂಡು
ಅಸ ಾ ಾನಪಟು್ಟ ಅವನ ಕೈ ಯನು್ನ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನ ತಲೆಯಿಂದ ಎತಿ್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ,
18
ೕಸೇಫನು ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ಇವನೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ಇವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಒಪ್ಪದೆ, “ಮಗನೇ
ಾನು ಬಲೆ್ಲ.
ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಇವನಿಂದಲೂ
ಜ ಾಂಗವುಂಟಾಗುವುದು. ಇವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವನು. ಆದರೂ ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಇವನ ತಮ್ಮ ನು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವನು.
ತಮ್ಮ ನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಜನರು ಹೇರಳ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ಾಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮರಣವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ,
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವನು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
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ೕರಿಯರ ವಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಪಡೆದ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲನು್ನ

49
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿತು ಾಕೋಬನ ಭವಿಷ ್ಯ ಾಣಿ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬನಿ್ನರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2
ಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಾತನು್ನ ಾಲಿಸಿರಿ.
3 ರೂಬೇನನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನೂ, ನನ್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೂ, ನನ್ನ ಪ್ರ ಥಮಫಲವೂ,
ೌರವದಲಿ್ಲಯೂ, ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಮುಖನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ.
4 ಆದರೆ ದಡಮೀರಿದ ಪ್ರ ಾಹದಂತಿರುವ ನೀನು ಇನು್ನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ,
ಅದನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ. ಇವನು ನನ್ನ ಮಂಚವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು!
5 ಸಿಮೆ
ೕನನು ಲೇವಿಯೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು.
ಇವರ ಕತಿ್ತಗಳು ಹಿಂ ಾಚಾರದ ಆಯುಧಗಳು.
6 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವೇ ಅವರ ಗುಪ್ತ ಾದ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಒಳಪಡ ಾರದು.
ನನ್ನ ಮನವೇ ಅವರ ಗುಂಪಿಗೆ ನೀನು ಸೇರಬೇಡ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಕೋ ೕದೆ್ರಕದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
ಮದದಿಂದ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ದುಬರ್ಲಗೊಳಿಸಿದರು.
7 ಅವರ ಕೋಪವು ಭಯಂಕರ ಾಗಿಯೂ ಅವರ ೌದ್ರ ವು ಕೂ್ರರ ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ
ಅದು ಾಪಗ್ರ ಸ್ಥ ಾದು ಾಗಿದೆ.
ಾಕೋಬನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ವಿ ಾಗಿಸುವೆನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಚದುರಿಸುವೆನು.
8 ಯೆಹೂದನೇ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಸು್ತತಿಸುವರು.
ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಕುತಿ್ತಗೆಯ ಮೇಲಿರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನಗೆ ಆಡ್ಡ ಬೀಳುವರು.
9 ಯೆಹೂದನು * ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
1

ನನ್ನ ಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಮೃ ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಸೇರಿದ ಸಿಂಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕ.
ಅವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಾಲು ಮುದುರಿ ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಮೃ ಗ ಾಜನಿಗೆ ಸಮ ಾದ ಇವನನು್ನ ಕೆಣಕುವುದು ಾರಿಂ ಾದೀತು?
10 † ಾಜದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕವನು ಶಿಲೋವಿನಿಂದ ಬರುವ ತನಕ ಆ ದಂಡವು ಯೆಹೂದನ ಕೈ ಯಿಂದ
ತಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ.
ಮುದೆ್ರ ಕೋಲು ಅವನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವರು.
11 ಅವನು ತನ್ನ ಾಹನ ಮೃ ಗವನು್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಾದ ಾ್ರ ಾಲತೆಗೆ ಕಟು್ಟ ವನು.
ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳ ಗೆ ತನ್ನ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಬಿಗಿಯುವನು;
ಾ್ರ ಾರಸದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಒಗೆಯುವನು;
ಾ್ರ ಾರಸದಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಅದಿ್ದ ತೊಳೆಯುವನು.
*

49:9 ಅಥ ಾ ಸಿಂಹಿಣಿ.

†

49:10

ಾಜದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕವನು ಬರುವ ತನಕ ಅದು
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ಾ್ರ ಾರಸದ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕೆಂ ಾಗಿ ಇರುವವು.
ಾಲಿನ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವನ ಹಲು್ಲಗಳು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಇರುವವು.
13 ಜೆಬುಲೂನನು ಸಮುದ್ರ ದ ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವನು.
ಅವನಿಗೆ ಹಡಗುಗಳು ಸೇರುವ ಬಂದರು ಇರುವುದು.
ಅವನ ಸೀಮೆಯ ಒಂದು ಮೇರೆ ಚೀದೋನಿಗೆ ಮುಟು್ಟವುದು.
14 ಇ ಾ್ಸ ಾರನು ‡ಕುರಿಯ ಹಟಿ್ಟ ಗಳ ನಡುವೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಲವುಳ್ಳ ಕತೆ್ತಯಂತಿರುವನು.
15

ಾನು ಸೇರಿದ ಪ್ರ ದೇಶವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ
ಸು ಾಸ್ಪದವೂ ಆಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅವನು ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಬೆನು್ನ ಬಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು
ಬಿಟಿ್ಟೕ ಸೇವೆ ಾಡುವನು.
16 ಾನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಂತೆ
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
17 ಾನನು
ಾಗರ್ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಸಪರ್ದಂತೆ ಇರುವನು
ಅದು ಕುದುರೆಯ ಹಿಮ್ಮ ಡಿಯನು್ನ ಕಚು್ಚವುದು.
ಸ ಾರನು ಕೆಳಗೆ ಅಂ ಾತ ಾಗಿ ಬೀಳುವನು.
18 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಾಗರ್ವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
19 ಾದನ ಮೇಲೆ ಸುಲಿಗೆ
ಾಡುವವರು ಬೀಳಲು,
ಇವನು ಅವರನು್ನ ಹಿಮ್ಮಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
20 ಆಶೇರನಿಗೆ ಾನ್ಯ ಸಮೃ ದಿ್ಧ
ಾಗುವುದು.
ಅವನಲಿ್ಲ ಾಜಭೋಗ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ದೊರಕುವವು.
21 ನಫಾ್ತಲಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಜಿಂಕೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನಿಂದ ಇಂ ಾದ ಾತುಗಳುಂಟಾಗುವವು.
22
ೕಸೇಫನು ಫಲಭರಿತ ಾದ ವೃ ಕ್ಷವು,
ಒರತೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಫಲವ ಾ್ತದ ವೃ ಕ್ಷವೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಗೋಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಹರಡಿವೆ.
23 ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ಅವನನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವರು,
ಹಗೆತನದಿಂದ ಾಣವನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ
ೕಗಿಸುವರು.
24 ಆದರೂ
ಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರನು್ನ ರ ಸುವ ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಯ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಗೆ ಾಲಕನೂ ಬಂಡೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಂದಲೂ
ಅವನ ಕೈ ಗಳ ಬಿಲು್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು.
ಅವನ ಕೈ ಗಳು ಾಕೋಬನ ಒಡೆಯನಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿವೆ.
25 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಹಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು,
ಆತನು ಮೇಲಣ ಆ ಾಶದಿಂದಲೂ,
ಕೆಳಗಣ ಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳಿಂದಲೂ,
ಸ್ತನದಿಂದಲೂ, ಗಭರ್ಫಲದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ೌ ಾಗ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
26 §ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಆಶೀ ಾರ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮೀಗಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಪವರ್ತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಸ ಾ ಾಲ
ಪ್ರಕೃ ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಸುಫಲಗಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ೕಸೇಫನಿಗೂ ಅವನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು.
27 “ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವ ತೋಳದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
‡

49:14 ದನಕುರಿಗಳ ಎರಡು ಮಂದೆ ಅಥ ಾ ಹಿಂಡುಗಳ ನಡುವೆ.
ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾಗಿದೆ.

§

49:26 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು ಸ ಾ ಾಲ ಾಗಿರುವ

ಆದಿ ಾಂಡ 49:28

77

ಆದಿ ಾಂಡ 50:11

ಾತಿ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ತಿನು್ನ ಾ್ತನೆ.
ಕೊಳೆ್ಳ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದನು.
28 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಂದುಂಟಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳು. ಅವರ ತಂದೆ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಹೇಳಿದ ನುಡಿಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಅವನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಅವನವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಶೀ ಾರ್ದದ ಪ್ರ ಾರ
ಆಶೀವರ್ಚನಗಳನು್ನ ನುಡಿದನು.
ಾಕೋಬನ ಮರಣ ಮತು್ತ ಸ ಾಧಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಬೇ ಾದ ಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಎ ್ರ ೕನನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗವಿ
ಳಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಕು. 30 ಆ ಗವಿಯು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಮಮೆ್ರ ಗೆದು ಾಗಿರುವ
ಮಕೆ್ಪೕಲ ಎಂಬ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇದೆ. ಅದನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಎ ್ರ ೕನನಿಂದ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 31 ಅಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ
ಅವನ ಪತಿ್ನ ಾದ ಾರಳಿಗೂ ಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು. ಅಲೆ್ಲೕ ಇ ಾಕನಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಲೇಯಳನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 32 ಹೊಲದೊಂದಿಗೆ
ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಗುಹೆ
ಳಗೆ ನನಗೂ ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.
33
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಾಲುಗಳನು್ನ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಾ್ರ ಣಬಿಟು್ಟ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು.
29
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ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು.
2 ತರು ಾಯ
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ವೈ ದ ್ಯರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವವನು್ನ ಸುಗಂಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಶವವನು್ನ ಸುಗಂಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿದರು. 3 ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳು ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತುಂಬುವ ಪದ್ಧತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಷು್ಟ ದಿನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಐಗುಪ್ತರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಪ್ಪತು್ತ ದಿನ ಶೋ ಾಚರಣೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಶೋ ಾಚರಣೆಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ
ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ
ನೀವು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಮನಮುಟು್ಟವಂತೆ
ಾಡಿ, 5 ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯು,
ಾನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ತನಗೆ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ನನಿ್ನಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾನು ಹೋಗಿ ತಂದೆಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದನು.
6 ಫರೋಹನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ
ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿಬರಬಹುದು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
7
ೕಸೇಫನು ತಂದೆಗೆ ಸ ಾಧಿ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ
ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ, ಅರಮನೆಯ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ 8
ೕಸೇಫನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ
ಸಂಗಡ ರಥಗಳೂ, ಕುದುರೆಗಳೂ ಸಹ ಹೋದವು.
ೕಸೇಫನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಹೋದವರು ಬಹು
ಮಂದಿ ಾಗಿದ್ದರು.
10 ಅವರು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಿಂ ಾಚೆ ಇರುವ ಆಟಾದ್ ಎಂಬ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡಿದರು.
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಶೋ ಾಚರಿಸಿದನು. 11 ಆ
ದೇಶದ ಜನ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಿಂ ಾಚೆ ಇರುವ ಆಟಾದ್ ಎಂಬ ಕಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದ
4
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ಗೋ ಾಟವನು್ನ ನೋಡಿ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಶೋಕವು ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “*ಆಬೇಲ್ ಮಿಚ್ರ ಯಿಮ್” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
12
ಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಾಡಿದರು. 13 ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾ ಾನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕೆ್ಪೕಲ ಎಂಬ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಗುಹೆ
ಳಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಎ ್ರ ೕನನಿಂದ ಮಮೆ್ರ ಗೆದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಆ ಗವಿಯನು್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿ
ಸಹಿತ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
14 ತಂದೆಗೆ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ೕಸೇಫನೂ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರ
ಕಿ್ರ ಯೆಗೋಸ್ಕರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು.
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದು್ದ
ೕಸೇಫನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ತಂದೆ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕಂಡು, “ಒಂದು ವೇಳೆ
ೕಸೇಫನು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಾವು ಅವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು” ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ಅವರು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿ ಾದ ಾವು ನಿನಗೆ ಕೇಡು
ಾಡಿದು್ದ
ನಿಜವೇ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು, ಸೇವಕರೂ ಆದ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ೕಸೇಫನ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ೕಸೇಫನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದನು.
18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಾವೇ ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಇಗೋ ಾವು ನಿನಗೆ ಗು ಾಮರು”
ಎಂದರು. 19
ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಾನೇನು ದೇವರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೋ?
15

20

ನೀವಂತೂ ನನಗೆ ಕೇ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಣಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಮೇ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿದನು; ಆದುದರಿಂದ ಇಂದು ನೀವು ಾಣುವಂತೆ, ಅನೇಕ ಜನರ ಾ್ರ ಣವು ಸಂರ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ”
21 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.
ಎಂದನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ, ನಿಮಗೆ
ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ೕಷಿಸುವೆನು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದನು.
ೕಸೇಫನ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳು ಮತು್ತ ಮರಣ
22 ಹೀಗೆ
ೕಸೇಫನು, ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೂ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು.
ೕಸೇಫನು ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 23 ಅವನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನ ಮಕ್ಕಳ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳನು್ನ
ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ನೋಡಿದನು. ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ
ಾಕೀರನಿಗೂ
ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವರೂ
ೕಸೇಫನ ಮಡಿಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಳೆದರು. ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡನು.
24
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ್,
ಾಕೋಬರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತೆ
ಾಡುವನು” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
25 ಇದಲ್ಲದೆ
ೕಸೇಫನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪ ಾಂಬರಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಶವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು
ಅವರಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು.
26
ೕಸೇಫನು ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ರ ಣ ಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವನ ಶವಕೆ್ಕ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅದನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು.

*

50:11 ಐಗುಪ ರ ಶೋಕ.
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ೕಚನ ಾಂಡ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೕಶೆಯನು್ನ ಾಂಪ್ರ ಾಯಿಕ ಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಹೇಳ ಾಗಿದೆ.
ೕಶೆಯನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ದೈ ವ
ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಪ್ರ ಾ್ನತೀತ ಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಎರಡು ಾರಣಗಳಿವೆ.
ದಲನೆಯ ಾಗಿ,
ೕಶೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಸ್ವತಃ ವಿ ೕಚನ ಾಂಡವೇ
ಾತ ಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 34:27 ರಲಿ್ಲ “ಈ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬರೆ” ಎಂದು ದೇವರು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯ ಾಗವು ದೇವರ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ “ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬರೆದನು” ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ (24:4).
ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುವ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ೕಶೆಯ ಬರೆದನು ಎಂದು ಈ ವಚನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು
ಸಮಂಜಸ ಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ,
ೕಶೆಯು ವಿ ೕಚನ ಾಂಡದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸ ಾಗಿರುವ
ಘಟನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲೊ್ಗಂಡಿದ್ದನು ಅಥ ಾ ಸಹ ಾಗಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಫರೋಹನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ವಿ ಾ್ಯ ಾ್ಯ ಸ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬರೆಯುವ ಅಹರ್ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,446 - 1,405 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಈ ದಿ ಾಂಕಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ 40 ವಷರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಅಲೆ ಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಾದ ಸಮಯವು ಇ ಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು ವಿ ೕಚನ ಾಂಡದಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ಸಂತತಿಯವರೇ ಆಗಿರಬಹುದು.
ೕಶೆಯು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದ ಸೀ ಾಯಿ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ವಿ ೕಚನ ಾಂಡವನು್ನ ಬರೆದನು
(ವಿ ೕ 17:14; 24: 4; 34: 27-28).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹೇಗೆ ಯೆಹೋವನ ಜನ ಾದರು ಎಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಣೆಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಆ ಜ ಾಂಗವು ದೇವರ ಜನ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಬೇ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿ ೕಚನ ಾಂಡವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡ ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಪ್ರ ಾಕ್ರ ಮಿಯು, ರ ಸುವವನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ಆದ ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನು್ನ
ವಣಿರ್ಸುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ದೇವರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲೂ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಾಗ ದೇವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನವು ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (ಆದಿ 15:1216). ಇದು ಆದುಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗ ಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ ಾಗಿದೆ (ವಿ ೕ 2:24; 6:5;
12:37). ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಇಬಿ್ರ ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಎರಡು ರಿಂದ ಮೂರು ದಶಲಕ್ಷಗಳಷು್ಟ
ಇರಬಹುದು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-2:25
2. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಬಿಡುಗಡೆ — 3:1-18:27
3. ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಕೊಟಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆ — 19:1-24:18
4. ವೈ ಭವಭರಿತ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರ — 25:1-31:18
5. ದೊ್ರ ೕಹದ ಪರಿಣಾಮ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುವಿಕೆ — 32:1-34:35
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ಾರ್ಣ — 35:1-40:38

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು
ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಸಂಗಡ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರುಗಳು: 2 ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ
ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, 3 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್, 4 ಾನ್, ಾದ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಮತು್ತ ಆಶೇರ್. 5
ಾಕೋಬನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರು ಒಟು್ಟ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ. ಆದರೆ
ೕಸೇಫನು
ದಲೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದನು.
6 ಆ ನಂತರ
ೕಸೇಫನೂ, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಆ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.
7 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗಿ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಿ, ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬಲ
ಹೊಂದಿದರು. ಆ ದೇಶವು ಅವರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 8 ತರು ಾಯ
ೕಸೇಫನನು್ನ ಅರಿಯದ
ಹೊಸ ಅರಸನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದನು. 9 ಅರಸನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಮಗಿಂತ ಬಹಳ ಬಲ ಾಲಿಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ ನೋಡಿರಿ. 10 ನಮಗೆ
ಯುದ್ಧವೇ ಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗ ಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡಿ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದಂತೆ
ಾವು ಉ ಾಯ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 11 ಅವರನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪೀಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದನು. ಅವರು ಫರೋಹನನಿಗೆ ಪಿತೋಮ್
12 ಐಗುಪ್ತರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಎಂಬ ಉ ಾ್ರ ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ಉಪದ್ರ ವಪಡಿಸಿದಷೂ್ಟ, ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
13 ಐಗುಪ್ತರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾದರು.
14
ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಣಿ್ಣ ನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ, ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಾಡುವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ, ವ್ಯ ವ ಾಯದ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ ಬೇಸರಪಡಿಸಿದರು.
ಐಗುಪ್ತರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ
ಾಡಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಾಗಿದ್ದವು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನು “ಶಿ ಾ್ರ” ಮತು್ತ “ಪೂ ಾ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಬಿ್ರ ಯ ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. 16 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಬಿ್ರ ಯ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಡಿಸು ಾಗ ಅವರು
ಹೆರುವ ಮಗುವು ಗಂಡು ಮಗು ಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ, ಹೆಣಾ್ಣಗಿದ್ದರೆ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 ಆದರೆ ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಐಗುಪ್ತರ ಅರಸನ ಾತಿನಂತೆ ಾಡದೆ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಿದರು. 18 ಆಗ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
“ನೀವು ಅವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕನು? ಹೀಗೆ
ಾಕೆ
ಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19 ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಇಬಿ್ರ ಯರ ಸಿ್ತ ೕಯರು ಐಗುಪ್ತ ಸಿ್ತ ೕಯರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹು
್ರ
್ರ
ಚುರುಕು ಬುದಿ್ಧಯವರು. ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯು ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಮಗುವನು್ನ ಹೆರುತಿ್ತದ್ದರು”
20
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆ ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಬಹಳ ಬಲಗೊಂಡರು. 21 ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ,
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ವಂ ಾಭಿವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹೆಚಿ್ಚ ಬಲಗೊಂಡರು.
22 ತರು ಾಯ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಇಬಿ್ರ ಯರ ಗಂಡು ಕೂಸುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೈ ಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕಬೇಕು, ಹೆಣು್ಣಕೂಸುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ
ಾಡಿದನು.
1

2
ೕಶೆಯ ಜನನ ಮತು್ತ ಾಲ್ಯ
1 ಆ ನಂತರ ಲೇವಿಯ ವಂಶದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ನು ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕನೆ್ಯ ಯನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡನು.
2 ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ
ಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅದು ಸುಂದರ ಾದ ಕೂಸೆಂದು ತಿಳಿದು
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅದನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟಳು. 3 ಆಕೆ ಅದನು್ನ ಇನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಮರೆ ಾಡ ಾಗದೆ, ಆಪಿನ
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ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೇಡಿಮಣ್ಣ ನೂ್ನ ಾಳವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ, ಕೂಸನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿ, ನೈ ಲ್
ನದಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಜಂಬುಹುಲಿ್ಲ ನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟಳು. 4 ಕೂಸಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ,
ಆ ಕೂಸಿನ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು.
5

ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಾ್ನ ನ ಾ್ಕಗಿ ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು
ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಕೆ ಜಂಬುಹುಲಿ್ಲ ನ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ಕಂಡು, ಾಸಿ
ಬ್ಬಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅದನು್ನ ತರಿಸಿದಳು. 6 ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ತೆರೆದು ನೋಡು ಾಗ, ಆ ಾ! ಅಳುವ ಕೂಸು. ಆಕೆಗೆ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಹುಟಿ್ಟ, “ಇದು ಇಬಿ್ರ ಯರ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿರಬಹುದು” ಎಂದುಕೊಂಡಳು. 7 ಆಗಲೇ
ಮಗುವಿನ ಅಕ್ಕ ಬಂದು, “ಫರೋಹನ ಮಗಳಿಗೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೂಸನು್ನ
ಲೆಕೊಟು್ಟ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ
ಇಬಿ್ರ ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದಿಯನು್ನ ಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
8 ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಆಕೆಗೆ, “ಹೋಗು ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದಳು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂಸಿನ
ಾಯಿಯನೆ್ನೕ ಕರೆದುತಂದಳು. 9 ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಮಗುವಿನ ಾಯಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಮಗುವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಾಲುಕೊಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಕೂಸನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾಕಿದಳು. 10 ಆ ಹುಡುಗನು
ಬೆಳೆ ಾಗ, ಅವನನು್ನ ಫರೋಹನ ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು, ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಮಗ ಾದನು.
“ಇವನನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ “ ೕಶೆ*” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

11

ೕಶೆಯು ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದದು್ದ

ೕಶೆಯು ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆಗ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ ದವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನ ಾದ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಇಬಿ್ರ ಯನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 12
ೕಶೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ನೋಡಿ,
ಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಆ
ಐಗುಪ ದವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಮರಳಿನಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚ ಾಕಿದನು. 13 ಮರುದಿನ
ಅವನು ಮತೆ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಇಬಿ್ರ ಯ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನಿಗೆ
ಅವನು, “ಏನ ಾ್ಯ, ನೀನು
ಾಕೆ ಸ್ವಕುಲದವರನು್ನ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 14 ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಇಟ್ಟ ವರು
ಾರು? ಆ ಐಗುಪ ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಂತೆ ನನ್ನ ನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದ
ೕ?”
ಅಂದನು. ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ೕಶೆಯು ಭಯಪಟು್ಟ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಾನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ವು
ಬಯಲಿಗೆ ಬಂತ ಾ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 15 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯು ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ, ಅವನು
ೕಶೆಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ
ೕಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

16 ಮಿ ಾ್ಯ ನರ
ಾಜಕನಿಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿ
ಮಂದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಕುರುಬರು
ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು,
ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ
ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಿದನು. 18 ಆ ನಂತರ ಆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಏಕೆ ಈ ಹೊತು್ತ ಬೇಗ ಬಂದಿದಿ್ದರಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ಐಗುಪ್ತದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರುಬರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ನೀರು ಸೇದಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದನು” ಅಂದರು. 20 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಅವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಏಕೆ
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿರಿ? ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ, ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

*
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ೕಶೆಯು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡಲು ಬಯಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಚಿ ್ಪೕರಳನು್ನ
ೕಶೆಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 22 ಆಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲು
ೕಶೆ ಾನು
ಅನ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಹೀಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನು ಸತ್ತನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾವು
ಾಡಬೇ ಾದ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನಿಟು್ಟ ಸಿರು ಬಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆ ಗೋಳು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು.
24 ದೇವರು ಅವರ ನರ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ,
ಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ ಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು. 25 ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಕನಿಕರಪಟ್ಟ ನು.
23

3
ೕಶೆಯು - ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ
ದೆಯು
1
ೕಶೆಯು ತನ್ನ
ಾವ ಾದ, ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ
ಾಜಕ ಾದ ಇತೊ್ರ ೕನನ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆ ಮಂದೆಯನು್ನ ಅಡವಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತ,
2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮುಳಿ್ಳನ
“ಹೋರೇಬ್” ಎಂಬ *ದೇವರ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ದೆ
ಳಗಿನಿಂದ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ೕಶೆಯು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿ ಾಗ, ಆ ಮುಳಿ್ಳನ
ದೆಯು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ; ಆದರೆ ಅದು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
3 ಆಗ
ೕಶೆ, “ಇದೇನು ಆಶ್ಚಯರ್!
ದೆಯು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲವ ಾ್ಲ! ಇದನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ನೋಡುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 4 ಅವನು ಅದನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಕಂಡನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ
ದೆ
ಳಗಿಂದ “ ೕಶೆಯೇ,
ೕಶೆಯೇ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆದನು.
ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 5 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಡ!
ನಿನ್ನ ಾಲಿನ ಕೆರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು,
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು,
ಇ ಾಕನ ದೇವರು,
ಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಯು ದೇವರನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.
7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಜನರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಇಟ್ಟ
ರೆಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವರ ದುಃಖವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. 8 ಆದ ಾರಣ ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ ರ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆ ದೇಶದಿಂದ
†
ಅವರನು್ನ
ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಾ ಾನ್ಯರು,
ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 9 ಈಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕೂಗು ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ.
ಐಗುಪ ರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉಪದ್ರ ವವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಾ, ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
11 ಆಗ
ೕಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ, “ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಎಷ್ಟರವನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ
ದೇವರು, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ತಂ ಾಗ ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನು ಾನೇ ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ
ಇದು ನಿನಗೆ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು” ಅಂದನು.
*

3:1 ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಟ್ಟ.

†

3:8 ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದು್ದ
ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ, “ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು
ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು, ಆತನ ಹೆಸರು
ಏನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಾನೇನು ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದನು. 14 ದೇವರು
ೕಶೆಗೆ, “ಇರು ಾತನೇ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ಮತು್ತ ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, ಇರು ಾತನೆಂಬುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು.
15 ದೇವರು ಪುನಃ
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್, ಾಕೋಬರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಇದು ತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇ ಾದ
ಾಮ. 16 ಆತನು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್,
ಾಕೋಬರ ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ದಶರ್ನಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಾನು
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗುಂಟಾದ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ಾಲೂ ಮತು್ತ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಾ ಾನ್ಯರೂ, ಹಿತಿ್ತಯರೂ, ಅ ೕರಿಯರೂ, ಪೆರಿಜೀಯರೂ,
ಹಿವಿ್ವಯರೂ, ಯೆಬೂಸಿಯರೂ,
ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. 18 ಅವರು ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. ನೀನು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಹಿರಿಯರು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ಇಬಿ್ರ ಯರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು. ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ದೂರ
ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು”
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಆ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ನೀವು ಎಷು್ಟ ಬಲವಂತ
ಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 20 ಆದ ಾರಣ ಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಾ ಾ ವಿಧ ಾಗಿ ಾಧಿಸುವೆನು. ಅನಂತರ ಅರಸನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು. 21 “ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ ರಿಗೆ ದಯೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಡು ಾಗ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹೆಂಗಸರಿಂದಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಅತಿಥಿಗ ಾಗಿ ತಂಗಿರುವ
ಹೆಂಗಸರಿಂದಲೂ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಒಡವೆಗಳನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಐಗುಪ ರನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿಹೊರಟು ಬರುವಿರಿ”
ಅಂದನು.
13

4
ದೇವರು

ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದು್ಭತ ಶಕಿ್ತ

1 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬದೆ, ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಯೆಹೋವನು
ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು?” ಎಂದನು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, ಇದು “ಇದು ಒಂದು ಕೋಲು” ಅಂದನು.
3 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅದನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಾಕು” ಎಂದನು. ಅವನು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕುತ್ತಲೇ
ಅದು ಾ ಾಯಿತು!
ೕಶೆ ಅದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದನು. 4 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಕೈ ಚಾಚಿ ಅದರ ಾಲವನು್ನ ಹಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು
ಕೋ ಾಯಿತು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್,
ಇ ಾಕ್,
ಾಕೋಬರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು, ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜ ಎಂದು
ನಂಬುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಎದೆಯ ಾಗದೊಳಗೆ
ಇಟು್ಟಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಾಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಅವನ ಕೈ ಕುಷ್ಠ ಹತಿ್ತ
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ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಾಗದೊಳಗೆ “ಸೇರಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಎದೆಯ ಾಗದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಾಗ ಅದು
ಉಳಿದ ದೇಹದಂತೆ ಆಗಿತು್ತ. 8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಂಬದೆ,
ದಲನೆಯ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಗಮನಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ, ಎರಡನೆಯ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಂಬುವರು. 9 ಆ
ಎರಡು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅವರು ನಂಬದೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ, ನೀನು
ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದ ನೀರು ರಕ್ತ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆಗ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು
ದಲಿನಿಂದಲೂ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಾನು ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವಿಲ್ಲದವನು. ಾನು ತೊದಲುವವ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ
ಾಲಿಗೆಯೂ ಮಂದ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ಾಯಿಕೊಟ್ಟವನು ಾರು? ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಮೂಕ ಾಗಿ, ಕಿವುಡ ಾಗಿ, ದೃ ಷಿ್ಠಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾಗೂ ಕುರುಡ ಾಗಿ
ಉಂಟು ಾಡಿದವ ಾರು? ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ? 12 ಾ ಾದರೆ ಈಗಲೇ ನೀನು ಹೊರಡು,
ಾನು ನಿನ್ನ ಗೆ
ಾತ ಾಡಲು ಬೇ ಾದ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತ, ನೀನು
ಾತ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
13 ಅದಕೆ್ಕ
ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಯು, “ಕತರ್ನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ
14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ನೀನು ಬೇರೊಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.
ೕಶೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಲೇವಿಯ ಾದ ಆರೋನನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಾತ ಾಡಬಲ್ಲವನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನು. 15 ನೀನು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೂ ಅವನ ಾಯಿಗೂ
ಸ ಾಯ ಾಗಿದು್ದ ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು. 16 ಅವನು ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಜನರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವನು. ಅವನು ನಿನಗೆ ಾಯಂತಿರುವನು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಂತಿರುವಿ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ
ಈ ಕೋಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ಆ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವಿ” ಅಂದನು.
7 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಎದೆಯ

ೕಶೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಬಂದದು್ದ

ಆಗ
ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಜೀವದಿಂದ ಇ ಾ್ದರೋ ಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡುವೆನು” ಎಂದನು. ಇತೊ್ರ ೕನನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು”
ಅಂದನು.
19 ಯೆಹೋವನು ಮಿ ಾ್ಯ ನಿನಲಿ್ಲ
ೕಶೆಗೆ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತ ಹೋದರು ಎಂದನು. 20
ೕಶೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನು ದೇವದಂಡವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
18

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, “ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಾನು ನಿನ್ನ
ಕೈ ಯಿಂದ ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ ಾನು ಅವನ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜನರನು್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆಗ ನೀನು
ಫರೋಹನಿಗೆ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ನನ್ನ ಮಗನು, ನನಗೆ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. 23 ಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗನು ನಿನ್ನ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ನೀನು ಒಪ್ಪದೇ
ಹೋದರೆ, ಾನು ನಿನಗಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಾಯಿಸುವೆನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಬೇಕು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ
ೕಶೆಯು ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ, ಛತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 25 ಹೀಗಿರು ಾಗ ಚಿ ್ಪೕರಳು ಕಲಿ್ಲ ನ ಚೂರಿಯಿಂದ ತನ್ನ
21
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ಮಗನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿ ಅದನು್ನ
ೕಶೆಯ * ಾದಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು, “ನೀನು
ನನಗೆ ರಕ್ತ ಾರೆಯಿಂ ಾದ ಮದಲಿಂಗನು” ಎಂದಳು. 26 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.
ಆಗ ಅವಳು, “ಸುನ್ನತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಾರೆಯಿಂ ಾದ ಮದಲಿಂಗನು” ಎಂಬ ಾತನು್ನ
ಹೇಳಿದಳು.
27 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ನೀನು
ೕಶೆಯನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗು” ಎಂದನು.
ಅವನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲೆ್ಲೕ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು
ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು. 28 ಆಗ
ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, ತನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನೂ್ನ,
ತನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಾನು ಾಡಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
29 ತರು ಾಯ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.
30 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆರೋನನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಜನರ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 31 ಜನರು ನಂಬಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ
ತಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕೇಳಿ ಾಗ ತಲೆ ಾಗಿಸಿ
ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

5

ಫರೋಹನ ಮಂದೆ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು
1 ಬಳಿಕ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು, ನನ್ನ ಜನರು ನನ ಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ದೊಳಗೆ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡಬೇಕು
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, “ಯೆಹೋವನೆಂಬುವವನು ಾರು? ಾನು ಅವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದೇತಕೆ್ಕ? ಯೆಹೋವನು
ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಹೋಗಲು ಾನು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು. 3 ಆಗ ಅವರು,
“ಇಬಿ್ರ ಯರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು. ಅಪ್ಪಣೆ ಾದರೆ ಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ಬರುವೆವು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂ ಾದರೂ, ಕತಿ್ತಯಿಂ ಾದರೂ ಸಂ ಾರ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಐಗುಪ್ತರ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೇ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡದಂತೆ
ಾಕೆ ಅಡಿ್ಡ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಫರೋಹನು, “ಇಬಿ್ರ ಯರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡದಂತೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ?” ಎಂದನು. 6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನು ಬಿಟಿ್ಟೕ ಾಡಿಸುವವರನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, 7 “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಜನರಿಗೆ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ
ಕೊಡ ಾರದು. ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, 8 ಆದರೂ ಅವರು ಈವರೆಗೆ
ಾಡಿದ
ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗ ಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಮೈ ಗಳ್ಳರೇ,
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು, ‘ ಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು’
ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 9 ಈ ಜನರು ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಂತೆ ನೀವು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸವನು್ನ ಹೊರಿಸಿರಿ. ಅವರು ದುಡಿಯಲಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಐಗುಪ ರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾಧಿಸಿದು್ದ
ಾಡಿಸುವವರೂ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ
ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಫರೋಹನ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಿದೆ. 11 ನಿಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಎಲಿ್ಲ ದೊರಕುವುದೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ನೀವೇ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೂ ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗ ಾರದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಜನರು ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಚದರಿಹೋಗಿ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವವರು, “ನಿಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಇ ಾ್ದಗ
10 ಆಗ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸವನು್ನ
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ಹೇಗೋ ಾಗೆ ಪ್ರ ತಿದಿನದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅದೇ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಮುಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಅವಸರ
ಪಡಿಸಿದರು. 14 ಫರೋಹನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾವೇ ನೇಮಿಸಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೆ, “ನೀವು
ದಲು ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ನಿನೆ್ನ ಾಗೂ ಈ ಹೊತು್ತ
ಾಕೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದರು. 15 ಹೀಗಿರಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಾಸರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ ಾ್ವಮೀ? 16 ನಿನ್ನ ಾಸರಿಗೆ, ನೇಮಿಸಿದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಕೊಡದೆ ‘ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ!’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ
ಜನರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಾಪ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದರು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನೀವು
ಮೈ ಗಳ್ಳರು, ನೀವು ಮೈ ಗಳ್ಳ ಾದ ಾರಣ, ‘ ಾವು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸಿ ಬರಬೇಕು’
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಡೆಯಿರಿ ನಿಮಗೆ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
ನೇಮಿಸಿದ ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು” ಅಂದನು.
19 ದಿನ ದಿನವೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇ ಾದ ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ
ಾಗ ಾರದೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು ಾವು ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 20 ಅವರು
ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದ
ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರನು್ನ ನೋಡಿ 21
ೕಶೆ ಾಗು ಆರೋನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಫರೋಹನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವಂತೆ ನೀವು
ಾಡಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ಕೈ ಗೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ” ಅಂದರು.
“ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸಿದು್ದ
ಆಗ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, “ ಾ್ವಮೀ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ? ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಾಕೆ? 23 ಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವೂ ತಪಿ್ಪ ಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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6

ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
1 ಆನಂತರ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಾಡುವುದನು್ನ ನೀನು ಈಗ ನೋಡುವೆ.
ಅವನು ನನ್ನ ಬಲ ಾದ ಹಸ್ತವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವನು. ನನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವನು” ಅಂದನು.
2 ದೇವರು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಪುನಃ ಾತ ಾಡಿ ಇಂತೆಂದನು, “ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು, 3 ಾನು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ, ಇ ಾಕನಿಗೂ,
ಾಕೋಬನಿಗೂ *ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪರದೇಶದವ ಾಗಿ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾಸದ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ
5 ಐಗುಪ್ತರು
ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಅವರ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
ಾಸ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಗೋಳು ಈಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಾನು
ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಪುನಃ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. 6 ಆದುದರಿಂದ, ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸುವ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಅವರ ಾಸತ್ವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವರಿಗೆ ಮ ಾ ಶಿ ಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ರ ಸುವೆನು. 7 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ಐಗುಪ ರು
ಾಡಿಸುವ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರಿಗೆ ಾನು
*
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ಕೈ ಎತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬರ ಾಡಿ, ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದು
ಹೇಳಿದವನು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದನು. 9
ೕಶೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಕುಗಿ್ಗಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ, ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ಾಸತ್ವದ ಸೇವೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರು
ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಆಗ
11
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
“ನೀನು ಐಗುಪ ರ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು”
ಅಂದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, “ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
†
ಕೇಳುತಿ್ತಲ;್ಲ ಹೀಗಿರು ಾಗ ತೊದಲು ಾತ ಾಡುವ ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಫರೋಹನು ಕಿವಿಗೊಟಾ್ಟ ನೇ?”

ಅಂದನು. 13 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಬಳಿಗೂ
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ವಂ ಾವಳಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರು: ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ ಾದ
ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು: ಹನೋಕ್, ಫಲು್ಲ, ಹೆಚೊ್ರ ೕನ್, ಕಮೀರ್. ಇವರೇ ರೂಬೇನಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ
ಗೋತ್ರ ಗಳ ಮೂಲ ಪುರುಷರು. 15 ಸಿಮೆ
ೕನನ ಮಕ್ಕ ಾದ; ಯೆಮೂಯೇಲ್,
ಾಮೀನ್, ಓಹದ್,
ಾಕೀನ್, ಚೋಹರ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ೌಲ ಇವರು ಸಿಮೆ
ೕನನಿಂದುಂಟಾದ
ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷರು. 16 ವಂ ಾವಳಿಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೇವಿಯರ ಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್,
ಮೆ ಾರೀ, ಇವರೇ. ಲೇವಿಯು ನೂರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. 17 ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಗೇಷೋರ್ನನ ಮಕ್ಕಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮ. 18 ಕೊ ಾತನ ಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರ ಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್,
ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. ಕೆ ಾತನು ನೂರ ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 19 ಮೆ ಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ,
ಮೂಷೀ ವಂ ಾವಳಿಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೇವಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಗೋತ್ರ ಗಳು ಇವೇ ಆಗಿದ್ದವು. 20 ಅ ಾ್ರ ಮನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂಗಿ
ೕಕೆಬೆದಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಆರೋನನನೂ್ನ,
ೕಶೆಯನೂ್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅ ಾ್ರ ಮನು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 21 ಇಚಾ್ಹರನ ಮಕ್ಕಳು
ಕೋರಹ, ನೆಫೆಗ್ ಮತು್ತ ಚಿಕಿ್ರ. 22 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಎ ಾ್ಜಫಾನ್ ಮತು್ತ
ಸಿತಿ್ರ. 23 ಆರೋನನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗಳೂ ನಹಶೋನನ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ, ಎಲೀಶೇಬಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬವರು
ಹುಟಿ್ಟದರು. 24 ಕೋರಹನ ಮಕ್ಕಳು: ಅಸಿ್ಸೕರ್, ಎ ಾ್ಕನ್, ಅಬೀ ಾ ಾಫ್ ಇವರೇ ಕೋರಹೀಯರ
ಗೋತ್ರ ಗಳು. 25 ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಪೂಟಿಯೇಲನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒ ಾ್ಬಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಫೀನೆ ಾಸನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅವರವರ ಗೋತ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೇ
ಲೇವಿಯರ ಪೂವಿರ್ಕರು. 26 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನೋ ಅವರೇ ಆರೋನ್ ಮತು್ತ
ೕಶೆ.
27 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ ರ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದಂತಹ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇವರೇ.
14

ೕಶೆ ಆರೋನರು ದೇವರ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದದು್ದ

28 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ,

ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಾಗ 29 ಆತನು
ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು
ಯೆಹೋವನು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಐಗುಪ ರ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನನಿಗೆ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದನು. 30 ಆದರೆ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಾ್ವಮಿ ಾನು
ಾತ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಜಾಣನಲ್ಲ, ಫರೋಹನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೇ ಾನು” ಅಂದನು.
†
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ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ ದೇವರಂತೆ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
2
ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿರುವನು.
ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುವುದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನೇ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ
ಾತ ಾಡಬೇಕು.
3 ಆದರೂ
ಾನು ಫರೋಹನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಹಠವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ, ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
4 ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರನು್ನ ಾಧಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ಮ ಾಶಿ ಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರತರುವೆನು. 5 ಾನು ಐಗುಪ ರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಹೊರತಂ ಾಗ ಾನು ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುವುದನು್ನ ಐಗುಪ ರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಅಂದನು.
6 ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆಯೇ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು
ಾಡಿದರು. 7 ಅವರು ಫರೋಹನ
ಹತಿ್ತರ
ಾತ ಾಡಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಎಂಬತು್ತ ವಷರ್ದವನೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಎಂಭತ್ತಮೂರು
ವಷರ್ದವನೂ ಆಗಿದ್ದರು.
1

ಆರೋನನ ಕೋಲು ಸಪರ್ ಾಗಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಾಗೂ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 9 “ಫರೋಹನು ನಿಮಗೆ ‘ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ನೀವು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಕೋಲನು್ನ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಸಪರ್ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10
ೕಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಪರಿ ಾರದವರ ಮುಂದೆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾಗ ಅದು ಸಪರ್ ಾಯಿತು. 11 ಫರೋಹನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ
ವಿ ಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಾಗ ಆ ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ವಿದೆ್ಯ ಗಳಿಂದ
ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾಡಿದರು. 12 ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಲು ಅವು
ಸಪರ್ಗ ಾದವು. ಆದರೆ ಆರೋನನ ಕೋಲು ಅವರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. 13 ಯೆಹೋವನು
ದಲು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವು ಕಠಿಣ ಾಯಿತು. ಅವನು ಅವರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ಹೋದನು.
8

ನೈ ಲನದಿಯ ನೀರು ರಕ್ತ ಾದದು್ದ
ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವು ಕಠಿಣ ಾಗಿದೆ,
ಾನು ಜನರಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 15 ನೀನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು,
ಅವನು ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ಸಪರ್ ಾಗಿ
ಾ ಾರ್ಟು ಾಡಿದ ಆ ಕೋಲನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೈ ಲ್ ನದಿ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ
ಹೀಗನ್ನಬೇಕು, 16 ‘ಇಬಿ್ರ ಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ. ಈ ವರೆಗೂ
ನೀನು ಅದನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತರಲಿಲ್ಲ. 17 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಕೋಲಿನಿಂದ ನೈ ಲ್ ನದಿಯ
ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಸುವೆನು. ಆಗ ಅದು ರಕ್ತ ಾಗುವುದು. 18 ನದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳು ಾಯುವವು.
ನದಿಯು ಹೊಲ ಾಗಿ ಾರುವುದು. ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು.
19 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಳೆ, ಾಲುವೆ, ಕೆರೆ, ಕೊಳ
ದ ಾದ ನೀರಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಚಾಚು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನು ಚಾಚು ಾಗ ಆ ನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಗುವುದು.
14
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ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮರದ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕಲಿ್ಲ ನ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ನೀರು ರಕ್ತ ಾಗುವುದು”
ಅಂದನು. 20
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದರು.
ಆರೋನನು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿ ಾರದ ಮುಂದೆ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ, ನೈ ಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲರುವ
ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಅದೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಯಿತು. 21 ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀನುಗಳು ಸತು್ತಹೋದವು. ನದಿಯು
ದು ಾರ್ಸನೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರು ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ರಕ್ತವೇ ಾಣುತಿತು್ತ.
22 ಆದರೆ ಐಗುಪ ದೇಶದ
ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ವಿದೆ್ಯ ಗಳಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವು ಇನೂ್ನ ಕಠಿಣ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದನು. 23 ಫರೋಹನು ಆ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. 24 ಐಗುಪ ರೆಲ್ಲರೂ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದೆ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರಿ ಾಗಿ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದರು. 25 ಯೆಹೋವನು ನೈ ಲ್ ನದಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ
ಏಳು ದಿನಗಳು ತುಂಬಿದವು.

8
ಕಪೆ್ಪ ಗಳಿಂದ ಾಧೆಯುಂಟಾದದು್ದ
ನಂತರ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ: ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಬೇಕು. 2 ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಪೆ್ಪ ಗಳಿಂದ
ಉಪದ್ರ ವ ಕೊಡುವೆನು. 3 ನೈ ಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಕಪೆ್ಪ ಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟವವು. ಅವು ಹೊರಟು
ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ
ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಒಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಹಿಟು್ಟ ಾದುವ
ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರುವವು. 4 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾರದವರ
ಮೇಲೆಯೂ ಕಪೆ್ಪ ಗಳು ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವವು.’ ” ಎಂದನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಪುನಃ
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಳೆ, ಾಲುವೆ, ಕೆರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೈ ಯನು್ನ ಚಾಚು. ಆಗ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕಪೆ್ಪ ಗಳು ಬರುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದನು. 6 ಆರೋನನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀರಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಲು ಕಪೆ್ಪ ಗಳು ಹೊರಟು ಬಂದು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 7 ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ವಿದೆ್ಯ ಗಳಿಂದ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಕಪೆ್ಪ ಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರು.
8 ಆಗ ಫರೋಹನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು
ಈ ಕಪೆ್ಪ ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು, ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಾನು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಈ ಕಪೆ್ಪ ಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ,
ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿ ನೈ ಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರವೂ, ನಿನ್ನ
ಪರಿ ಾರದವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಾನು
ಾ ಾಗ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ಸರಿ ತೋರುವಂತೆ ನೀನೇ
ಅದಕೊ್ಕಂದು ಾಲವನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಫರೋಹನನು್ನ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಫರೋಹನು
ೕಶೆಗೆ, “ ಾಳೆ” ಎಂದನು. ಆಗ
ೕಶೆಯು, “ನಿನ್ನ
ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆಗಲಿ, ಇದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನರು ಬೇರೆ
ಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
11 ಕಪೆ್ಪ ಗಳು ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜಾಪರಿ ಾರದವರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನೈ ಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ಇರುವವು” ಎಂದನು. 12
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು
ಹೋದರು. ಆಗ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ನೀನು ಫರೋಹನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿರುವ ಕಪೆ್ಪ ಗಳನು್ನ
1
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ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟ ನು.
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾಡಿದನು.
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಕಪೆ್ಪ ಗಳು ಸತು್ತಹೋದವು. 14 ಜನರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದರು. ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
15 ಆದರೆ ಫರೋಹನು ಕಪೆ್ಪ ಗಳ ಾಟವು ತೀರಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾಗ, ತನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವನು,
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದನು.
ಹೇನುಗಳ ಾಧೆ
16 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ
ಚಾಚಿ ಭೂಮಿಯ ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆ, ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಧೂಳೆ ಾ್ಲ ಹೇನುಗ ಾಗುವುದು’ ”
ಎಂದನು. 17 ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಚಾಚಿ,
ಭೂಮಿಯ ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹೇನುಗಳು
ಬಂದವು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಧೂಳು ಹೇನುಗ ಾದವು. 18 ಮಂತ್ರ ಾರರು ತಮ್ಮ
ಮಂತ್ರ ವಿದೆ್ಯ ಗಳಿಂದ ಾಗೆಯೇ ಹೇನುಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರೂ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು.
ಆ ಹೇನುಗಳು ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇದ್ದವು. 19 ಆಗ ಆ ಮಂತ್ರ ಾರರು
ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಇದು ದೇವರ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವು
ಕಠಿಣ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಫರೋಹನು ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದನು.
ನೊಣಗಳ ಾಧೆ
20 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೋ.
ಅವನು ಹೊರಗೆ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. 21 ಆದರೆ
ನೀನು, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ, ಾನು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ, ನಿನ್ನ
ಮನೆಗಳಿಗೂ ನೊಣಗಳ ಾಟವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಐಗುಪ ರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅವರ ಎ ಾ್ಲ
ಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ನೊಣಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವವು. 22 ಆದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನೇ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನ್ನ ಜನರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಆ ನೊಣಗಳ ಾಟವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ
ನಡುವೆ *ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವನು್ನಂಟು
ಾಡುವೆನು.
ಾಳೆಯೇ ಈ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ ಉಂಟಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದನು. 24 ಯೆಹೋವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಾಧಿಸುವ ನೊಣಗಳು ಫರೋಹನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ವಿಪರೀತ ಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಅವುಗಳಿಂದ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿಹೋಯಿತು.
25 ಆಗ ಫರೋಹನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದನು. 26 ಆದರೆ
ೕಶೆ, “ ಾಗೆ ಾಡುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದು ಐಗುಪ ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಐಗುಪ ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲು್ಲವರಲ್ಲವೇ? 27 ಾವು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು ಅವರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ ಾರದು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು,
“ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ, ಫರೋಹ ಾದ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ
ನೊಣಗಳ ಾಧೆಯು ಾಳೆಯಿಂದ ಇರ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿ ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
*
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ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡದೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ವಂಚನೆ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದನು. 30
ೕಶೆ ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು. 31
ೕಶೆಯು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದಂತೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಆ ನೊಣಗಳೆ ಾ್ಲ
ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ಅವನ ಪ್ರ ಜಾಪರಿ ಾರದವರ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿಹೋದವು. ಒಂದೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೂ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

9
ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಾ್ಯ ಧಿ
1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು, ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ,
‘ಇಬಿ್ರ ಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
2 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡದೆ ಇನೂ್ನ ಅವರನು್ನ ತಡೆದರೆ, 3 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೂ, ಕುದುರೆ, ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ದನ, ಕುರಿ, ಆಡು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಎತಿ್ತ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ.
4 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪಶುಗಳಿಗೂ, ಐಗುಪ್ತರ ಪಶುಗಳಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವನು್ನಂಟು
ಾಡುವನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗಿರುವ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನು, “ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾದ ಸಮಯವನು್ನ ನೇಮಿಸಿ, ಾಳೆಯೇ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.
6 ಮರುದಿನ ಯೆಹೋವನು ಆ
ಾಯರ್ವುಂಟಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಐಗುಪ ರ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದವು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಾಯಲಿಲ್ಲ. 7 ಫರೋಹನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಾಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆದರೂ ಫರೋಹನ
ಹೃ ದಯವು ಕಠಿಣ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಹುಣು್ಣಬೊಕೆ್ಕಗಳ ಾಧೆ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು ಒಲೆಯ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೈ ತುಂ ಾ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ೕಶೆ ಅದನು್ನ ಫರೋಹನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತೂರಲಿ. 9 ಆಗ ಅದು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಧೂಳಿನ ಕಣಗ ಾಗಿ
ಾಪರ್ಟು್ಟ ಅದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹುಣು್ಣಗ ಾಗುವ ಬೊಕೆ್ಕಗಳು ಏಳುವಂತೆ
ಾಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಅದರಂತೆ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಒಲೆಯ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತರು.
ೕಶೆಯು ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತೂರಿದನು. ಆಗ ಅದು ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ,
ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹರಡಿ ಹುಣು್ಣಗ ಾಗುವಂತೆ ಬೊಕೆ್ಕಗಳನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸಿತು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರ ಾರರು,
ಹುಣು್ಣಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ೕಶೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಹುಣು್ಣಗಳು ಮಂತ್ರ ಾರರ
ಮೇಲೆಯೂ, ಐಗುಪ ರ ಮೇಲೆಯೂ ಎದಿ್ದದ್ದವು. 12 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಆಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ
ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದನು.
8 ಯೆಹೋವನು

ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಾಧೆ
ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಬಿ್ರ ಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. 14 ಈ ಾರಿ ಾನು ನನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಾಧೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಪ್ರ ಜಾಪರಿ ಾರದವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯಕೂ್ಕ ತಗಲುವಂತೆಯೂ
ಾಡುವೆನು.
ಆದುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾನರು ಬೇರೆ
ಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ. 15 ಾನು ಕೈ ಯನೆ್ನತಿ್ತ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನೂ್ನ, ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದ ಾಧಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ನು್ನ
13
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ಭೂಮಿ
ಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಯಿಸದೇ ಉಳಿಸಿರುವೆನು.
17 ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸದೆ ಅವರ ಮುಂದೆ, ಅಡಿ್ಡ ಆತಂಕಗಳನು್ನ ಒಡು್ಡತಿ್ತರುವೆ
ಾ?
18 ಾ ಾದರೆ, ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ವಿಪರೀತ ಾದ ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಐಗುಪ್ತ
ಾಜ್ಯ ವು ಾ್ಥಪಿತ ಾದ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂಥ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ನಿನಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬೇಗ ಭದ್ರ ಪಡಿಸು. ಮನೆ
ಳಗೆ ಾರದೆ ಬಯಲಿನಲೆ್ಲೕ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ, ಪಶುಗಳೂ ಆ
ಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಾಯುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆಗ ಫರೋಹನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಾ ಾರು ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಹೆದರಿದರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಳುಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 21
ಾರು ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ೕ, ಅವರು
ತಮ್ಮ ಆಳುಗಳನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. 22 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ
ಕೈ ಚಾಚು, ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಪೈ ರುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23
ೕಶೆಯು ತನ್ನ
ಕೋಲನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗನು್ನ, ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಸಿಡಿಲುಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿದನು. 24 ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯು ಬಹು ರಭಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚು ಫಳಫಳನೆ
ಹೊಳೆಯುತಿತು್ತ. ಐಗುಪ ದವರು ಒಂದು ಾಷ್ಟ ್ರ ಾದಂದಿನಿಂದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಂಥ
ೕರ ಾದ
25
ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಮನುಷ ್ಯರು,
ಪಶುಗಳು, ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಾಶ ಾದವು. ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪೈ ರುಗಳು
ಾ ಾದವು. ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳು ಮುರಿದುಹೋದವು. 26 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೋಷೆನ್
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 27 ಆಗ ಫರೋಹನು
ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಈಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯವಂತನು. ಾನೂ ನನ್ನ
ಜನರೂ ದೋಷಿಗಳು. 28 ಈ ಭಯಂಕರ ಾದ ಗುಡುಗು ಮತು್ತ ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯೂ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚದವು.
ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ, “ ಾನು ಈ
ಪಟ್ಟಣದಿಂ ಾಚೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆಗ ಗುಡುಗು ಮತು್ತ
ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯು ನಿಂತುಹೋಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಭೂಲೋಕವು ಯೆಹೋವನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ
ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ. 30 ಆದರೂ ನೀ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವ ಾಗಲಿ, ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಗಲೂ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು” ಎಂದನು.
31 ಜವೆಗೋದಿ ಮತು್ತ ಅಗಸೆ ಬೆಳೆಗಳು ಾಶ ಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಜವೆಗೋದಿ ತೆನೆ ಬಿಟಿ್ಟತು್ತ, ಅಗಸೆ
ಗು್ಗ
ಬಿಟಿ್ಟತು್ತ. 32 ಆದರೆ ಗೋದಿ ಮತು್ತ ಕಡಲೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾನಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
33
ೕಶೆಯು ಫರೋಹನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೈ ಯನೆ್ನತಿ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. ಗುಡುಗೂ, ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯೂ ನಿಂತುಹೋದವು. 34 ಆದರೆ ಆನೆಕಲು್ಲ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು
ನಿಂತುಹೋದದ್ದನು್ನ ಫರೋಹನು ಕಂ ಾಗ ಅವನೂ, ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರೂ ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇನೂ್ನ ಾಪ ಾಡಿದರು. 35 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಆಯಿತು. ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವು ಕಠಿಣ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

10
ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಾಧೆ
ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು.
ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
1
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ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ಾರಣ ಾಯಿತು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಾನು ಐಗುಪ ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ
ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ ರನು್ನ ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಶಿ ಸಿದನು ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾನು
ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವನು್ನ, ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ ಹೃ ದಯಗಳನೂ್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಎಂದನು.

ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ಇಬಿ್ರ ಯರ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಇನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ? ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. 4 ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಾಳೆ
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 5 ಅವು ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.
ನೆಲವೇ ಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು. ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡುವವು. ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಎಲೆ ಚಿಗುರುಗಳನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವವು.
6 ಅವು ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಐಗುಪ ರೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂಥ ಮಿಡತೆಯ ದಂಡನು್ನ
ಎಂದೂ ಅವರು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ
ೕಶೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
7 ಆಗ ಫರೋಹನ ಪರಿ ಾರದವರು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ದಿನ ನಮಗೆ
ಉರು ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆ ಜನರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವು ಾ ಾಯಿತೆಂದು ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 8 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಫರೋಹನು,
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಾ ಾರು ಹೋಗಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 9
ೕಶೆ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಆದ ಾರಣ ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು, ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ; ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ದನಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿರುವನು. ನೋಡಿ, ನೀವು ದು ಾಲೋಚನೆಯಿಂದ
11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರು
ಕೂಡಿದವರು.
ಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ ಬರಬಹುದು.
ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
3

ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಚಾಚಿ, ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡು.
ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಪೈ ರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮಿಡತೆಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13
ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ ಾಗ,
ಯೆಹೋವನು ಹಗಲಿರುಳು ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಹೊ ಾ್ತರೆ
ಾಳಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. 14 ಮಿಡತೆಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬಂದಿಳಿದು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡವು. ಅಂಥ ಮಿಡತೆಯ ದಂಡು ಹಿಂದೆಂದೂ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಬರಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 15 ಅವು ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನೆಲವು ಾಣದೇ ಹೋಯಿತು. ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪೈ ರುಗಳನೂ್ನ,
ಮರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ಹೊಲದ
ಗಿಡಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಹಸು ಾದದು್ದ ಒಂದೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
12

16 ಆಗ ಫರೋಹನು
ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೂ, ನಿಮಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಆದರೂ ಈ ಒಂದೇ ಾರಿ ನನ್ನ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಮರಣಕರ ಾದ ವಿಪತ್ತನು್ನ ನನ್ನ
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ಬಳಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವಂತೆ ಆತನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದನು.
ೕಶೆ ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19 ಯೆಹೋವನು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಅದು ಆ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಾಕಿಬಿಟಿ್ಟತು.
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇರೆಗ ಳಗೆ ಒಂದು ಮಿಡತೆಯೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಮೂರು ದಿನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯುಂಟಾದದು್ದ
ಾಯ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಚಾಚು. ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಕತ್ತಲು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂ ಾಗಿ ಜನರು ತಡವರಿಸು ಾ್ತ ನಡೆಯುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22
ೕಶೆ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಕೈ ಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಾಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು.
23 ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಾರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಏಳಲೂ
ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಇತು್ತ. 24 ಆಗ ಫರೋಹನು
ೕಶೆಯನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದವರೂ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದನು.
25 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು, “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾವು ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ಬೇ ಾದ ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು. 26 ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸಹ
ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆವು. ಒಂದು ಗೊರಸ ಾ್ನದರೂ ಾವು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ
ಪಶುಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
ಾವ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂಬುದು ಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದನು. 27 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾರದೆ
ಹೋದನು. 28 ಆಗ ಫರೋಹನು
ೕಶೆಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಯುವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು, “ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಪುನಃ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
21 ತರು

11

ಚೊಚ್ಚಲುಗಳ ಸಂ ಾರ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನಿಗೂ ಮತು್ತ ಐಗುಪ ರಿಗೂ ಇನೊ್ನಂದು ಉಪದ್ರ ವವನು್ನ
ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಬಂದನಂತರ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುವನು.
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವನು. 2 ಆದುದರಿಂದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ
ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ ರಲಿ್ಲ ದಯೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಪ್ರ ಜಾಪರಿ ಾರದವರು
ಾಗು ಜನರು
ೕಶೆಯನು್ನ ಮ ಾಶೆ್ರ ೕಷ್ಠಪುರುಷನೆಂದು ಾವಿಸಿದರು.
4 ಆಗ
ೕಶೆ ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಐಗುಪ ರ ನಡುವೆ ಾದುಹೋಗುವೆನು. 5 ಆಗ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನು
ದಲುಗೊಂಡು, ಬೀಸುವಕಲಿ್ಲ ನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಾಸಿಯ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನವರೆಗೂ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವರು. ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಚೊಚ್ಚ ಾದವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾಯುವವು. 6 ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೋ ಾಟವುಂಟಾಗುವುದು, ಅಂಥ ಗೋ ಾಟವು
7 ಆದರೆ
ಈವರೆಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ಉಂಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಐಗುಪ ರಿಗೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ ್ಯರ ಎದುರಿ ಾಗಲಿ, ಪಶುಗಳ ಎದುರಿ ಾಗಲಿ ಒಂದು ಾಯಿ ಾದರೂ
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ಬೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಆಗ ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರೆಲ್ಲರೂ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ‘ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಬೇಡುವರು. ಆ ಮೇಲೆ ಾನು
ಹೊರಟುಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆ ಈ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಕೋ ಾವೇಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಫರೋಹನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದನು.
9 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ನಡೆಯಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10
ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಆ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದನು.
8

12
ದಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
1 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
2 “ಎ ಾ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಮಗೆ
ದಲ ತಿಂಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ದ
3 ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಾ್ಲ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗ ಾಗಿರುವುದು.
ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಬೇಕು, ‘ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಮನೆಯವರು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಆಡುಮರಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
4 ಕುಟುಂಬವು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಆಗದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ನೆರೆಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನು ಎಷೆ್ಟಷು್ಟ ತಿನು್ನವನೆಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು
5 ಆ ಮರಿಯು ಊನವಿಲ್ಲದ ಒಂದು
ಜನಗಳ ಸಂ ಾ್ಯ ನು ಾರ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ವಷರ್ದ ಗಂಡುಮರಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕುರಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆಡುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6 ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದು್ದ, ಆ
ದಿನದ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿ ಅವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು.
7 ಅವರು ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾವು ಆ ಭೋಜನವನು್ನ
ಾಡುವ ಮನೆ ಾಗಿಲಿನ
ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೂ, ಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟ ಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 8 ಆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಾಂಸವನು್ನ
ಭೋಜನ ಾಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ
ಸೊಪಿ್ಪ ನ ಪಲ್ಯ ಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 9 ಅದನು್ನ ಹಸಿ ಾಗಿಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿಯೂ
ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅದರ ತಲೆ, ತೊಡೆ, ಹೊಟೆ್ಟ, ಇವುಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲೆ್ಲೕ ಸುಟು್ಟ ತಿನ್ನಬೇಕು.
10 ಮರುದಿನದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಕೂಡದು, ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 11 ಆ ಭೋಜನವನು್ನ
ಾಡಬೇ ಾದ ಕ್ರ ಮ ಹೇಗೆಂದರೆ: ನೀವು
ನಡುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಕೆರವನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಕೋಲುಹಿಡಿದು, *ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು. ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಚರಿಸತಕ್ಕ †ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು. 12 ಆ ಾತಿ್ರ ಾನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗಿ
ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ಲಗಲಿ, ಪಶುಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ಚೊಚ್ಚ ಾಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸುವೆನು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ
ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ‡ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಹಚಿ್ಚರುವ ರಕ್ತವು ನಿಮಗೆ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು. ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಾನು ನೋಡು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಾವ
ನಷ್ಟ ವನೂ್ನ ಾಡದೇ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಟಿಹೋಗುವೆನು. ಾನು ಐಗುಪ ದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು ಾಗ ನಿಮಗೆ
ಾವ ಾನಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವುದು. ಯೆಹೋವನ
*

12:11 ಅಥ ಾ ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು.

†

12:11 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಸಂ ಾರದೂತನು ಐಗುಪ ಚೊಚ್ಚಲುಗಳನು್ನ

ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸಂಹರಿಸದೆ ಾಟಿಹೋದದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ.
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಸು ಾ್ಳದ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಾನು ಾಬೀತುಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ಘನ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಹಬ್ಬವನು್ನ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಾಶ್ವತನಿಯಮವೆಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ
‘ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ
ಹುಳಿಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ
ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ
ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ
ಏಳನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಹುಳಿರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು.
16
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಕೂಡದು. ಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 17 ನೀವು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಈ ದಿನವನು್ನ
ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದು ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. 18
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ
ದಲುಗೊಂಡು ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕು. 19 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ
ಇರ ಾರದು. ಹುಳಿ ಬೆರಸಿದ್ದನು್ನ
ಾರು ತಿನು್ನವರೋ ಅವನು ಪರದೇಶದವ ಾಗಲಿ, ಸ್ವದೇಶದವ ಾಗಲಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಸಮೂಹದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಹುಳಿಕಲಸಿದ ಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು’ ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
15 “

ದಲನೆಯ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ
ಆಗ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂದೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಕೊಯಿ್ಯ ರಿ. 22 ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್
ಗಿಡದ ಕಟ್ಟ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲರುವ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಅದಿ್ದ ಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿನ
ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗೂ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ತರು ಾಯ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರೂ ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ ಮನೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. 23 ಯೆಹೋವನು
ಐಗುಪ ರನು್ನ ಹತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಾದುಹೋಗುವನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಾಗಿಲಿನ
ಮೇಲಣ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ, ಎರಡು ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಕಂಡು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಟಿ
ಹೋಗುವನು. ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಂ ಾರಕನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 24 ಇದು
ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 25 ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ
ಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಬಂ ಾಗ, ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
26 ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ‘ನೀವು ನಡೆಸುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಏನು?’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ, 27 ನೀವು
ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ ರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸದೆ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕವೆಂಬ ಈ
ಆಚರಣೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು’ ” ಎಂದನು. ಆಗ ಜನರು ತಲೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 28 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಾಡಿದರು.
21

ಐಗುಪ ರ ಚೊಚ್ಚಲುಗಳು ಸತು್ತಹೋದದು್ದ
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲರುವ ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು
ದಲುಗೊಂಡು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೆರೆಯವನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನವರೆಗೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಿದನು. ಪಶುಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಿದನು.
30 ಆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಫರೋಹನೂ, ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರೂ, ಐಗುಪ ರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ ನೋಡ ಾಗಿ ಾವಿಲ್ಲದ
ಮನೆ ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೋ ಾಟ ಾಯಿತು.
29
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ಆ ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲೕ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎದು್ದ ನನ್ನ
ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನೀವು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ. 32 ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳ
ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನೂ್ನ ಸಹ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.
31 ಫರೋಹನು

ೕಚನೆ - ಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಪಯಣ
ಾವೆಲ್ಲರು ಾಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇಗನೇ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇ ಪಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು. 34 ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಹಿಟಿ್ಟ ಗೆ
ಹುಳಿ ಾಕುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಾದುವ ಾತೆ್ರ ಗಳ ಸಂಗಡ ಕಣಕದ ಮುದೆ್ದಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಂಟುಕಟಿ್ಟ
ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದರು.
35 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ೕಶೆಯ
ಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಐಗುಪ ರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ,
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 36 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ ರಲಿ್ಲ ದಯೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಐಗುಪ್ತರು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ ರ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡರು. 37 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ
ಬಂದರು. ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಡಸರು
ಾತ್ರ ಸು ಾರು ಆರುಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
38 ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಅನ್ಯರೂ ಹೊರಟುಬಂದಿದ್ದರು.
ಕುರಿದನಗಳ ಹಿಂಡೂ ಪಶುಗಳೂ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಹೊರಟುಹೋದವು. 39 ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ತಂದ ಾದಿದ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ
ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದದರಿಂದ ಕಣಕದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯನು್ನ ಕಲಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಾವ ಆ ಾರವನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
40 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸು ಾರು
ಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
41
ಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳೆ ಾ್ಲ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದವು. 42 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ಜಾಗರಣೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಾಗರಣೆಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ
ಾತಿ್ರ ಯು ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
ವಿ

33 ಐಗುಪ್ತರು, “

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ ಕ್ರ ಮ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಪಸ್ಕವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ
ಕ್ರ ಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅನ್ಯ ನೊಬ್ಬ ನೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಭೋಜನ
ಾಡ ಾರದು. 44 ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಗು ಾಮನು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
45 ಪರದೇಶದವರೂ, ಕೂಲಿಯವರೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 46 ಅವರವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಂಸವ ಾ್ನದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾರದು. ಆ ಪಶುವಿನ ಒಂದು ಎಲುಬ ಾ್ನದರೂ ಮುರಿಯ ಾರದು. 47 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 48 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೆ ಅವನೂ, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿರುವ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತರು ಾಯ ಅವನು ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಸಮೀಪ ಬರಲಿ. ಅಂಥವನು ಸ್ವದೇಶದವನಂತೆಯೇ ಇರುವನು. ಆದರೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು ಆ
ಭೋಜನವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 49 ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ
ನಿಯಮವಿರಬೇಕು” ಎಂದನು.
50 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಿದರು.
51 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅವರವರ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ತಂದನು.
43
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ಚೊಚ್ಚಲುಗಳ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಚೊಚ್ಚಲ ಗಂಡನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ಲಗಲೀ, ಪಶುಗಳ ಾ್ಲಗಲೀ ಹುಟು್ಟ ವ ಪ್ರ ಥಮ
ಗಭರ್ಫಲವು ನನ್ನ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ
ಈ ದಿನವನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹುಳಿಬೆರೆಸಿದ್ದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 4 ಚೈ ತ ್ರ
ಾಸದ ಈ ದಿನದಲೆ್ಲೕ
ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವಿರಿ. 5 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ,
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ * ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು,
3

ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಾ್ಟ ಗ ನೀವು ಈ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. 6 ಏಳು ದಿನ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು,
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 7 ಆ ಏಳು ದಿನವೂ ನೀವು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ ಾಣಿಸ ಾರದು. ಇಲ್ಲವೆ
ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಲೆ್ಲೕ ಾಣ ಾರದು. 8 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಆಚರಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 9 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ನಿಯಮವನು್ನ ಕುರಿತು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಆಚರಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳ ಮೇಲೆ
ಗುರು ಾಗಿಯೂ, ಹಣೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಾಪಕಪಟಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು. 10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವು ನಿಯಮಿತ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಚೊಚ್ಚಲುಗಳ ಸಮಪರ್ಣೆ
“ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾನ್ಯರ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, 12 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹುಟು್ಟ ವ ಪ್ರ ಥಮ ಗಭರ್ಫಲವು ಗಂ ಾದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅದು ಯೆಹೋವನ ಾಗವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 † ದಲು ಹುಟಿ್ಟದ ಕತೆ್ತಯ ಚೊಚ್ಚಲಮರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
11

ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಾಗೆ ಬಿಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯರ
ಚೊಚ್ಚಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. 14 ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು,
‘ಇದರ ಅಥರ್ ಏನು?’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ‘ ಾವು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. 15 ಫರೋಹನು ಹಠಹಿಡಿದು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸದೇ ಇ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ಪಶುಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನು್ನ ಅಂತೂ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಿದನು.
ಆದ ಾರಣ ಗಂ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟವ ಪ್ರ ಥಮ ಗಭರ್ಫಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದುಂಟು.
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂ ಾದ ಪ್ರ ಥಮ ಗಭರ್ಫಲವ ಾ್ನದರೋ ಅದನು್ನ ಬದಲುಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು. 16 ಯೆಹೋವನು ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ನೀವು ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದರ ಗುರು ಾಗಿ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಾಪಕಪಟಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು.
*

13:5 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
ಅಪಿರ್ಸುವುದು
ೕಗ್ಯ ವಲ್ಲ.

†

13:13 ಕುರಿಮರಿಯ ಯಜ್ಞ ಸಮಪಿರ್ಸಲು

ೕಗ್ಯ ಾದದು್ದ ಆದರೆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
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ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಅಗಿ್ನ ಸ್ತಂಭ
ಫರೋಹನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಾ್ಟ ಗ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದ ಾಗರ್ವು
ಸಮೀಪ ಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, “ದೇವರು,
ಜನರು ಯುದ್ಧವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಬರಿ ಾಗಿ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋ ಾರೂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು.
ಆದರೂ
19
‡
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ದ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ
ೕಸೇಫನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗು ಾಗ ನನ್ನ ದೇಹದ ಅಸಿ್ತಮೂಳೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ೕಶೆಯು
ಅವನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 20 ಅವರು ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಮರಳು ಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಏ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
21 ಯೆಹೋವನು ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾರಿತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ, ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳಕುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ನ ಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ ಇದು್ದ ಅವನು್ನ ನಡೆಸುತಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 22 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಾಗಿ, ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನ ಸ್ತಂಭ ಾಗಿ
ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು.
17

14
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಾಟಿಹೋದದು್ದ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ಪೀಹಹೀರೋತಿನ ಪೂವರ್ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮಿಗೊ್ದೕಲಿಗೂ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ನಡುವೆ
ಾಳೆ್ಚ ೕನಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಅದರ ಎದು ಾಗಿಯೇ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಅವರು
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3 ಫರೋಹನು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ಅವರಿಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪದೆ,
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮರುಭೂಮಿ ಅವರನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಾನು
ಫರೋಹನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬರುವನು. ಆಗ
ಾನು ಫರೋಹನಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಮಹಿಮೆಗೊಳು್ಳವೆನು. ‘ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು
ಐಗುಪ ರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಓಡಿಹೋದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ, ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ ಹೃ ದಯವು
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಠಿಣಗೊಂಡಿತು. ಅವರು, “ಇದೇನು ಾವು ಾಡಿದು್ದ? ನಮಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟೆ್ಟ ವ ಾ್ಲ” ಎಂದುಕೊಂಡರು. 6 ಆಗ ಫರೋಹನು
ತನ್ನ ರಥಬಲವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಭಟರೊಡನೆ ಹೊರಟನು. 7 ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಆರುನೂರು
ರಥಗಳನೂ್ನ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ರಥಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹೋದನು. ಆ ಎ ಾ್ಲ
ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೊಂಡನು. 8 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ ್ಟಹೋದನು. ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದರು. 9 ಐಗುಪ ರು ಅಂದರೆ ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳೂ, ರಥಗಳೂ,
ಅವನ ಾಹುತರೂ, ಸೈ ನ ್ಯ ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪೀಹಹೀರೋತಿನ ಹತಿ್ತರ
ಾಳೆ್ಚ ೕನಿನ ಎದು ಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
1

‡

13:18 ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕುಲ ಕುಲ ಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.
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ಫರೋಹನು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದ
ಐಗುಪ ರನು್ನ ಕಂಡು, ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಅವರು
ೕಶೆಗೆ,
“ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ
ೕ?
ಾಕೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಾಡಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆ? 12 ಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ, ‘ನೀನು ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆಗೆ ಬರಬೇಡ.
ಾವು
ಐಗುಪ ರಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿಯೇ ಇರುವೆವು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ. ಾವು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಐಗುಪ ರಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವುದೇ ಮೇಲಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
13 ಆದರೆ
ೕಶೆ ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಂಜಬೇಡಿರಿ. ಸುಮ್ಮ ನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದು್ದ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವ ರೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ನೋಡುವ ಐಗುಪ ರನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ನೀವಂತು ಸುಮ್ಮ ನೇ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ನನಗೆ
ರೆಯಿಡುವುದೇನು? ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳು. 16 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅದನು್ನ ವಿ ಾಗಿಸು, ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸಮುದ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಣಗಿದ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. 17 ಾನಂತೂ ಐಗುಪ ರ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಇವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವರು. ಆಗ ಾನು ಫರೋಹನ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರ
ಮೇಲೆಯೂ, ರಥಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಗೊಳು್ಳವೆನು. 18 ಾನು
ಫರೋಹನನಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕುದುರೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದನು್ನ ಐಗುಪ ರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದನು.
19 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು ಅವರ ಹಿಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 20 ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಐಗುಪ ರ ಾಳೆಯಕೂ್ಕ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಳೆಯಕೂ್ಕ ನಡುವೆ
ಬಂದಿತು. ಅದು ಐಗುಪ ರಿಗೆ ಕತ್ತಲನೂ್ನ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ
ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಬರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21
ೕಶೆ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಾಗ,
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಲ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ
ಾಡಿ
ಸಮುದ್ರ ದ ನೀರನು್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೂಕಿ ಅದರ ತಳದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲವು ಾಣಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ನೀರು
ಇ ಾ್ಭ ಗ ಾಯಿತು. 22 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸಮುದ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋದರು. ನೀರು
ಅವರ ಎಡಗಡೆ ಮತು್ತ ಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.
23 ಐಗುಪ ರೂ ಅಂದರೆ ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳೂ, ರಥಗಳೂ, ಾಹುತರೂ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟ ವವ ಾಗಿ
24 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ಅಗಿ್ನ
ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಬಂದರು.
ಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭದೊಳಗಿನಿಂದ ಐಗುಪ ರ ದಂಡಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 25 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ರಥಗಳ ಚಕ್ರ ದ ಕೀಲುಗಳಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಐಗುಪ್ತರು ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂದ ರಥಗಳನು್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. ಆಗ ಐಗುಪ ರು, “ ಾವು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರೆವು, ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ, ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಐಗುಪ ರು ಮುಳುಗಿಹೋದದು್ದ
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು, ಆಗ ಅದರ ನೀರು
ದಲಿನಂತೆ ಬಂದು ಐಗುಪ ರನೂ್ನ, ಅವರ ರಥಗಳನೂ್ನ, ಾಹುತರನೂ್ನ ಮುಳುಗಿಸುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27
ೕಶೆ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿದನು. ಬೆಳ ಾಗು ಾಗಲೇ ಸಮುದ್ರ ದ ನೀರು
ದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಐಗುಪ ರು ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತ ಅದರ ಎದು ಾಗಿಯೇ ಬಂದರು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ ರನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟ ನು. 28 ನೀರು
ದಲಿನಂತೆ ಬಂದು ಆ
26
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ರಥಗಳನೂ್ನ, ಾಹುತರನೂ್ನ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಫರೋಹನ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 29 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದರೋ, ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ
ಒಣನೆಲದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದುಹೋದರು. ನೀರು ಅವರ ಎಡಗಡೆ ಮತು್ತ ಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿತು್ತ.
30 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಐಗುಪ ರ ಕೈ ಯಿಂದ ರ ಸಿದನು. ಐಗುಪ ರು ಸತು್ತ
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನೋಡಿದರು. 31 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ ರಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಈ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಯರ್ವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ
ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟ್ಟರು.

15
ಜಯಗೀತೆ
1 ಆಗ
ೕಶೆಯೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರು:
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡೋಣ;
ಆತನು ಮ ಾಜಯ ಾಲಿ ಾದವನು.
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಹುತರನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
2 ನನ್ನ ಬಲವೂ, ಕೀತರ್ನೆಯೂ
ಾಹುವೇ.
ಆತನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ಆತನೇ,
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಪಡಿಸುವೆವು.
3 ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧವೀರನು;
ಯೆಹೋವ ಎಂಬುದು ಆತನ ಾಮ ಾಗಿದೆ.
4 ಆತನು ಫರೋಹನ ರಥಗಳನೂ್ನ, ಸೆ್ಯ ನಿಕರನೂ್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು.
ಫರೋಹನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವೀರರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನು.
5 ಆಳ ಾದ ಾಗರವು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು.
ಅವರು ಕಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಸಮುದ್ರ ದ ತಳವನು್ನ ಸೇರಿದರು.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
7 ನೀನು ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಲು್ಲವವರನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಹೊರಟು ಅವರನು್ನ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲ ನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಸುಟು್ಟ ಭಸ್ಮ ಾಡಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ.
8 ನಿನ್ನ ಮೂಗಿನ ಾ್ವ ಸದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ದ ನೀರು ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿದವು;
ಪ್ರ ಾಹವು ಗೋಡೆ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು;
ಾಗರ ಾಳದೊಳಗಿನ ನೀರು ಗಟಿ್ಟ ಾಯಿತು.
9 ಶತು್ರ ವು, ‘ ಾವು ಇವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವೆವು, ಅವರ ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವೆವು;
ಅವರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.
ಾವು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದು; ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡುವೆವು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
10 ಆದರೆ ನೀನು ಾಳಿಯನು್ನ ಊದಿ ಾಗ, ಸಮುದ್ರ ವು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು;
ಅವರು ಮ ಾ ಾಗರದೊಳಗೆ ಸೀಸದ ಗುಂಡಿನಂತೆ ಮುಳುಗಿಹೋದರು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು
ಾರು?
ನಿನ್ನ ಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತ ್ವದಲಿ್ಲ ಸ ೕರ್ತ್ತಮನು
ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದವನು, ಭಯಂಕರನೂ, ಅದು್ಭತ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿರುವ
ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ?
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12 ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ಚಾಚಿ

ಾಗ,
ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತ ಾ್ಲ.
13 ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ನೀನು ಾಸ ಾಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿರುವೆ.
14 ಜ ಾಂಗಗಳು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಡುಗುವರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು ಭಯಭೀತ ಾಗುವರು.
15 ಎದೋಮ್ಯರ ಪ್ರ ಭುಗಳು ದಿಗ್ಭ ಮೆಗೊಳು್ಳವರು;
್ರ

ೕ ಾಬ್ಯರ ಸೈ ನಿಕರು ನಡುಗುವರು;
ಾ ಾನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಿ ಹೋಗುವರು.
16 ಭಯವೂ, ಹೆದರಿಕೆಯೂ, ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವುದು.
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರು ಕಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗುವರು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು
ಾಟಿ ಹೋಗಿ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವರು.
17 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ದೇಶ ಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ತಂದು ಬಲಪಡಿಸುವಿ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸ್ವಂತ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ
ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನಿನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ
ಬರ ಾಡುವಿ.
18 ಯೆಹೋವನೇ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರಸ ಾಗಿ ಆಳುವವನು.”
19 ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳೂ,
ಾಹುತರೂ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಸಮುದ್ರ ದ ನೀರನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡಿ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದರೋ
ಸಮುದ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಒಣ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾಟಿ ಹೋದರು. 20 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾಗಿದ್ದ ಆರೋನನ
ಸಹೋದರಿ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಾಳವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಳಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾಟ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ, ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 21 ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಾಡಿದಳು:
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೀತರ್ನೆ ಾಡಿರಿ, ಆತನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ, ಾಹುತರನೂ್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿ ಾಶ ಾಡಿದನು.”
ಕಹಿನೀರು ಸಿಹಿ ಾದದು್ದ
ಆನಂತರ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು. ಅವರು
ಶೂರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 23 ತರು ಾಯ ಅವರು
ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ನೀರು ಕಹಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ * ಾ ಾ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
22

ಜನರು
ೕಶೆಗೆ, “ ಾವೇನು ಕುಡಿಯಬೇಕು?” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣಗುಟಿ್ಟದರು.
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾಗ, ನೀರು ಸಿಹಿ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನು್ನ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದನು. 26 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಸರಿಬೀಳುವುದನು್ನ
ಾಡಿ, ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ, ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ, ಾನು
ಐಗುಪ ರಿಗೆ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಾ್ಯ ಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಾಯಕನೂ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
24
25

*
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27 ಆ

ನಂತರ ಅವರು ಏಲೀಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳೂ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಖಜೂರ್ರದ
ಮರಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಇಳಿದು ಕೊಂಡರು.

16

ದೇವರು ಾವಕಿ್ಕ ಮತು್ತ ಮನ್ನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ಏಲೀಮಿನಿಂದ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿ ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಲೀಮಿಗೂ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ ನಡುವೆಯಿರುವ ಸೀನ್
ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟ್ಟತೊಡಗಿದರು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ,
“ಈ ಸಮೂಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹಸಿವೆಯಿಂದ
ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಾಂಸದ ಾತೆ್ರ ಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಿಂದ ಸತು್ತ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದರು. 4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿಮ ಾಗಿ
ಆ ಾರವನು್ನ ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ದಿನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವಷ್ಟ ನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು
ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 *ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಅವರು ತಂದದ್ದನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ಅದು ಪ್ರ ತಿದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಎರಡರ ಾ್ಟ ಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬರ ಾಡಿ ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
7 ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಆತನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದೇನು?
ಾವು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರ ದವರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 8 ಆಗ
ೕಶೆ, “ಯೆಹೋವನು ಾಯಂ ಾಲದ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾಂ ಾ ಾರವನೂ್ನ, ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಕೊಡುವನು. ನಿಮ್ಮ
ಗುಣುಗುಟು್ಟ ವಿಕೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಾನು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಎಷ್ಟರವರು? ನಿಮ್ಮ
ಗುಣುಗುಟು್ಟ ವಿಕೆ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ” ಎಂದನು.
9
ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ವಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆರೋನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ ಾಗಿ,
ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು.
11 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಗುಣುಗುಟು್ಟ ವಿಕೆಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾಂಸವನೂ್ನ,
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು’ ” ಎಂಬುದೇ.
13
ಾಯಂ ಾಲ ಾಗುತ್ತಲೇ
ಾವಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅವರ
ಾಳೆಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಮಂಜು ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 14 ಆ ಮಂಜು ಕರಗಿ ಹೋದ
ಮೇಲೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರವೆಗಳು ಾಣಿಸಿದವು.
15 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಇದೇನಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.
ಅದು ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮ ಾಗಿ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ. 16 †ಯೆಹೋವನು ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
*
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ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಂ ಾ್ಯ ನು ಾರ ತಲೆಗೆ ಮೂರು ಸೇರಿನಂತೆ ತನ್ನ ಡೇರೆಯವರಿ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಾನು ಎಷು್ಟ ತಿನು್ನವನೋ ಅದರ ಾ್ರ ಾರ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ, ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
18 ಅವರು ಅದನು್ನ ಸೇರಿನಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಕೂಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗುವಷ್ಟ ನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
19 ಅದಲ್ಲದೆ
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇದನು್ನ
ಾರೂ ಮರು ದಿನದವರೆಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 20 ಆ ಾಗೂ್ಯ ಅವರು
ೕಶೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಮರು ದಿನದವರೆಗೆ
ಇಟು್ಟಕೊಂ ಾಗ ಅದು ಹುಳ ಬಿದು್ದ ಹೊಲಸು ಾಸನೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 21 ಜನರು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಷು್ಟ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚಾ್ಚ ಾಗ ಅದು ಕರಗಿಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.
22 ಆರನೆಯ ದಿನ ಎರಡರಷು್ಟ ಆ ಾರವು, ಅಂದರೆ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸೇರಿನಂತೆ ಆರಿಸಿ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಮೂಹದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರು
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತು, ‘ ಾಳೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಬ್ಬತ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವೇ ಸುಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಸುಟು್ಟ, ಬೇಯಿಸಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಬೇಯಿಸಿರಿ.
ಇದರಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಕದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಾಳೆಯವರೆಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ” ಎಂದನು. 24
ೕಶೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು
ಮರು ದಿನದವರೆಗೆ ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಳ ಬೀಳಲೂ್ಲ
ಇಲ್ಲ. 25 ಆಗ
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ಅದನು್ನ ಊಟ
ಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನವು ಯೆಹೋವನ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಅದು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 26 ಆರು ದಿನ
ಅದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 28 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ, ಾನು ಾಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವಿರಿ?
29 ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ
ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನದ ಆ ಾರವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಆದುದರಿಂದ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡದೆ
ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
31 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆ ಆ ಾರಕೆ್ಕ “ಮನ್ನ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅದು ಬಿಳಿ ಕೊತು್ತಂಬರಿ ಾಳಿನಂತಿದು್ದ
ರುಚಿಯಲಿ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ದೋಸೆಯಂತೆ ಇತು್ತ. 32
ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ ಇದೇ, ‘ ಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರು ನೋಡುವ ಾಗೆ ಅವರಿ ಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೇರು
ಮನ್ನವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಆದ ಾರಣ
ೕಶೆಯು
ಆರೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಂದು ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ
ಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 34 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಆರೋನನು ‡ಆ ಾ ಾಸನ ಮಂಜೂಷದ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.
35 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾವು ಾಸ

ಾಡಲಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಾಡಿದರು. 36 §ಓಮೆರ್ ಎಂಬುದು ಏಫಾದಲಿ್ಲ

ಬಂದು ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಮನ್ನವನೆ್ನೕ ಊಟ
‡
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§

16:36 23 ಲೀಟರುಗಳು.
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ಾಪನ ಾಗಿದೆ.

ದೇವರು ಬಂಡೆ
ಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ಬರ ಾಡಿದು್ದ
ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ “ಸೀನ್” ಎಂಬ
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲಯೂ
ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ.
2 ಆದ ಾರಣ ಜನರು
ೕಶೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ, “ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು
ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಗದ್ದಲವೆಬಿ್ಬ ಸಲು,
ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಏಕೆ
ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ಯೆಹೋವನನು್ನ ಏಕೆ ಪರೀ ಸುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದನು.
3 ಅಲಿ್ಲ ಜನರು
ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ,
ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ನೂ್ನ, ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ದನಗಳನೂ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವ ಾಗೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದರು.
4 ಆಗ
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟು್ಟ, “ಈ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ? ಅವರು
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದರಲ್ಲ” ಎಂದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು
ನೈ ಲ್ ನದಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದ ಕೋಲನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು, ಾನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 6 ಅಲಿ್ಲ ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲರುವ
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಾನೇ ನಿನಗೆದು ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆನು. ನೀನು ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆ ಾಗ, ಜನರು
ಕುಡಿಯುವಂತೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು” ಎಂದನು.
ೕಶೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. 7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಪರೀ ಸಿದ್ದರಿಂದ,
ೕಶೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ *ಮ ಾ್ಸ ಎಂತಲೂ ಅವರು ಗದ್ದಲ
1

ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ †ಮೆರೀ ಾ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
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ಅ
ಅ

ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
ಾಲೇಕ್ಯರು ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ

‡ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,

ಾಡಿದರು.

9

ಆಗ

ೕಶೆಯು

“ನೀನು ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು.
ಾನು ಾಳೆ ದೇವರ ಕೋಲನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
10
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.
ೕಶೆಯೂ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಹೂರನು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ಏರಿ ಹೋದರು. 11
ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಬಲಗೊಳು್ಳವರು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಾಗ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಬಲಗೊಳು್ಳವರು. 12
ೕಶೆಯ ಕೈ ಗಳು ಾರ ಾ ಾಗ,
ಆರೋನ ಮತು್ತ ಹೂರನು ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತಂದು ಇಟ್ಟರು.
ೕಶೆಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಆರೋನನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಹೂರನು ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ೕಶೆಯ
ಕೈ ಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಹಿಡಿಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕೈ ಗಳು ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ
ಕೆಳಗಿಳಿಸದೆ ಇದ್ದರು. 13 ಯೆಹೋಶುವನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಭಟರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಸೋಲಿಸಿದನು.
14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಇದನು್ನ ಾಪ ಾಥರ್ಕ ಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆ. ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ನೆನಪು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರದಂತೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿ ಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
*
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ೕಶೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅದಕೆ್ಕ “§ಯೆಹೋವ ನಿಸಿ್ಸ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
ೕಶೆಯು, “ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಕೈ ಯು ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನ ಾಣೆಗೂ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲತ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧವಿರುವುದು” ಎಂದನು.
16

15 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

18
ಇತೊ್ರ ೕವನು
ೕಶೆಯನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿದು್ದ
ದೇವರು
ೕಶೆಗೂ ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಮಹೋಪ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ,
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರತಂದದ್ದನೂ್ನ, ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಆಚಾಯರ್ನೂ
ೕಶೆಯ ಾವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಇತೊ್ರ ೕವನು ಕೇಳಿದನು. 2 ಆಗ
ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರ ೕವನು ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ೕಶೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಚಿ ್ಪೕರಳನೂ್ನ, ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 3 ಆ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ “*ಗೇಷೋರ್ಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಏಕೆಂದರೆ
1

ೕಶೆಯು, “ ಾನು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ತನ್ನ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಮಗನಿಗೆ
ೕಶೆಯು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ನು್ನ ಫರೋಹನ ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ
ಾ ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಮಗನಿಗೆ “†ಎಲೀಯೆಜೆರ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 5
ೕಶೆಯ
ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರ ೕವನು
ೕಶೆಯ ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಹತಿ್ತರ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 6 ಅವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರ ೕವ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ, ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7
ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಾವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ
ೕಗ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಡೇರೆ
ಳಗೆ ಹೋದರು.
8 ಆ ನಂತರ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪರ ಾಗಿ ಫರೋಹನಿಗೂ, ಐಗುಪ ರಿಗೂ
ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ತಮಗುಂಟಾದ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟ ಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನು ಆ ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿದ್ದನೂ್ನ ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. 9 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ ರ ಕೈ ಯಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಇತೊ್ರ ೕವನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟ ನು. 10 ಇತೊ್ರ ೕವನು, “ಐಗುಪ ರ
ಕೈ ಯಿಂದಲೂ, ಫರೋಹನ ಕೈ ಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಆ ಐಗುಪ ರು
ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಗವರ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದರೋ, ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ
ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರ ೕವನು
ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಆರೋನನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನ ಸಂಗಡ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಹಭೋಜನವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಧ ೕರ್ 1:9-18
13 ಮರುದಿನ
ೕಶೆ ಜನರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕುಳಿತಿರಲು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ
14
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ಜನರು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ೕಶೆಯು ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಾವನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾತಕೆ್ಕ ಜನರಿ ಾಗಿ ಇಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸ
ಪಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ಒಬ್ಬ ನೇ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 15
ೕಶೆ
ತನ್ನ
ಾವನಿಗೆ, “ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರು ಾ್ತರೆ.
§

17:15 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಜಯಧ ್ವಜ.

*

18:3 ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಎಂದರೆ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನು.

†

18:4 ನನ್ನ ದೇವರು ಸ ಾಯಕನು.

ೕಚನ ಾಂಡ 18:16

ವಿ
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ವಿ

ೕಚನ ಾಂಡ 19:8

ಾಗೆಯೇ ಅವರೊಳಗೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವೇ ಾದರೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಾನು ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ದೇವರ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯ ಾವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಾಯರ್ವಿ ಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಈ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಾದದು್ದ. ನಿನೊ್ನಬ್ಬ ನಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ ನಡೆಸ ಾಗದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರುವ ಈ ಜನರೂ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋಗುವಿರಿ. 19 ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಾನು ನಿನಗೆ
ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ನೀನು ಜನರಿಗೂ,
ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದ ಜನರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ದೇವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. 20 ನೀನು ದೇವರ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ, ಅವರು ನಡೆಯಬೇ ಾದ
ಾಗರ್ವನೂ್ನ,
ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕು. 21 ಆದರೆ ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಜನರೊಳಗೆ ಸಮಥರ್ರೂ, ಭಕ್ತರೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತರೂ,
ಲಂಚಮುಟ್ಟದವರೂ ಆಗಿರುವ ಪುರುಷರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಾವಿರ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ,
ನೂರು ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಹತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 22 ಅವರೇ
ಾ ಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ. ಅವರು
ದೊಡ್ಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಲಿ. ಸಣ್ಣ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರೇ ತೀರಿಸಲಿ. ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಈ ಾರವನು್ನ ಹೊರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸುಲಭ ಾಗುವುದು. 23 ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುವು ಾದರೆ, ನೀನು ಈ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18

17 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ

24

ೕಶೆ ತನ್ನ
ಾವನ
ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿದನು.
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ ಾದವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಾವಿರ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ,
ನೂರು ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಹತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 26 ಇವರು
ಾ ಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವ ಾಗಿ ಕಠಿಣ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ತರು ಾ್ತ, ಸುಲಭ ಾದ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾವೇ ತೀರಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರು.
27 ತರು ಾಯ
ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ ಾಗಿ, ಅವನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.
25
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1

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದದು್ದ

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯಿ
2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ರೇಫೀದೀಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು.
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಡೇರೆ ಾಕಿ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
3

ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ
ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. 4 ‘ ಾನು ಐಗುಪ ರಿಗೆ
ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ
ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯು
ನನ್ನದೇ. 6 ನೀವು ನನಗೆ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ
ಾಜಕರೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ’ ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತುಗಳು ಇವೇ” ಅಂದನು.
7 ಆಗ
ೕಶೆ ಬಂದು ಜನರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟಾ್ಟ ಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡುವೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
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ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾಗ, ಜನರು ಕೇಳಿ
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಾನು ಮೇಘದೊಳಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆ ಜನರ
ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 10 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈ ದಿನ ಮತು್ತ ಾಳೆ ಅವರನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು. ನನ್ನ
ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, 11 ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ
ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವನು. 12 ಜನರು ಹತಿ್ತರ ಾರದಂತೆ ನೀನು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ
ಗಡಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ, ‘ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ, ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಏರದಂತೆಯೂ ಅದರ ಗಡಿಯನು್ನ
ಮುಟ್ಟದಂತೆಯೂ ಜಾಗ್ರ ತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರೆ ಾ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.’
13 ಅಂಥವನನು್ನ
ಾರೂ ಮುಟ್ಟ ಾರದು. ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅಥ ಾ ಾಣವನು್ನ ಎಸೆದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಲಿ, ಪಶುಗ ಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಯಲೇಬೇಕು.
ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿ ದೀಘರ್ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳು
ಎಂದನು. 14
ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾದರು. 15 ಆಗ
ೕಶೆ ಜನರಿಗೆ, “ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ಾವ ಪುರುಷನೂ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಸಂಗ
ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೂ
ೕರ್ದಯ ಾಗಲು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚೂ, ಾಮುರ್ಗಿಲೂ, ತುತೂ್ತರಿಯ
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲು ಾಳೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಡುಗಿದರು. 17 ದೇವದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ
ೕಶೆ
ಜನರನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು, ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
18 ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿ
ಳಗೆ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟ ವೆ ಾ್ಲ
ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಹೊಗೆ ಆವಿಗೆಯ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಏರಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ *ಬೆಟ್ಟ ವೆ ಾ್ಲ
9

ಬಹಳ ಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿತು.
19 ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವ ನಿ ಹೆಚಾ್ಚ ಗು ಾ್ತ ಬಂ ಾಗ,
ೕಶೆಯು ದೇವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು.
ಆಗ ದೇವರು ಎತ್ತರದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ
ಶಿಖರಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆತನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಾ ಎಂದು
ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆಯಲು ಅವನು
ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದನು. 21 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು.
ಅವರು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಗಡಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೋವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಜನರು ಾಶ ಾಗುವರು. 22 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುವ ಾಜಕರೂ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಯೆಹೋವನು ಪಕ್ಕನೆ ಅವರನೂ್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಜನರು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ‘ಬೆಟ್ಟದ
ಸುತ್ತಲೂ ಗಡಿಯನು್ನ
ಾಕಿ ನಿನ ಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಾಡು’ ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರುವೆಯ ಾ್ಲ ಎಂದನು.
24 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಆರೋನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಾ. ಆದರೆ
ಾಜಕರೂ, ಜನರೂ ಆ ಗಡಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೋವನ ಹತಿ್ತರ ಬರ ಾರದು.
ಾಟಿ
ಬಂದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಸಂ ಾರ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25
ೕಶೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

20
ದ ಾ ಗಳು
ಧ
*

ೕರ್ 5:1-21

19:18 ಜನರೆಲ್ಲರು ಬಹಳ ಾಗಿ ನಡುಗಿದರು.
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ದೇವರು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು: “ನೀನು ಗು ಾಮತನದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬ ‘ ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು’ 3 ಾನಲ್ಲದೆ
ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರ ಾರದು.
4“
ಾವ ಮೂತಿರ್ಯನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆ ಾಶದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ
ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಇರುವ
ಾವುದರ ರೂಪವನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 5 ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ
ಬೀಳ ಾರದು, ಪೂಜೆ
ಾಡ ಾರದು. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ
ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತಂದೆಗಳ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು. 6 ನನ್ನ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವವರಿ ಾದರೋ ಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು. 7 ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಎತ್ತ ಾರದು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಎತು್ತವವನನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
8 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದಕೆ್ಕ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ಆರು
ದಿನಗಳು ನೀನು ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವು ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು, ಗಂ ಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳು
ನಿನ್ನ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನು ಸಹ
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 11 ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿ,
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದಿನ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
12 “ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕು, ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿ.
13 “ಕೊಲೆ
ಾಡ ಾರದು.
14 “ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು.
15 “ಕದಿಯ ಾರದು.
16 “ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು.
17 “ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶೆಪಡ ಾರದು. ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂ ಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು,
ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ ಮುಂ ಾದ ಾವುದನೂ್ನ ಬಯಸ ಾರದು.”
1

2

ಜನರು ಭಯಪಟಿ್ಟದು್ದ
ಆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿ, ಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರುತಿ್ತದ್ದ ಹೊಗೆಯನು್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ನಡುಗು ಾ್ತ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 19 ಅವರು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನೇ ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು, ಾವು ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದರೆ ಾವು ಸತು್ತ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 20 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನೀವು ಾಪ ಾಡದಂತೆ ಆತನ ಮೇಲಿನ ಭಯವು ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಇಳಿದು
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. 21 ಜನರು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ೕಶೆಯು ದೇವರಿರುವ ಆ ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
18

ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ; ‘ ಾನು
ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 23 ನೀವು ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 24 ನೀವು ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಾಡಬೇಕು. ನೀವು
ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾನು
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
22 ಯೆಹೋವನು
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25 ನೀವು

ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.
ನನ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ವು ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತರುವ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಳಿ, ಮುಂ ಾದುದನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪ
ೕಗಿಸಿದರೆ
ಅದು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. 26 ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಗ್ನತೆಯು ಾಣುವ ಾಗೆ
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಬಳಸಿ ಅದನು್ನ ಹತ್ತ ಾರದು’ ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

21
ಾಸತ್ವದ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು
ಧ ೕರ್ 15:12-18
1 “ಈಗ ನೀನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇ ಾದ ಾ್ಯ ಯವಿಧಿಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ;
2 “ ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಇಬಿ್ರ ಯನೊಬ್ಬ ನನು್ನ ಾಸತ್ವ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಇಬಿ್ರ ಯನು ಆರು
ವಷರ್ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. 3 ಪುರುಷನು
ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಂಟಿ ಾಗಿಯೇ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು. ಮದುವೆ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅವನ
ತೆ ಹೋಗಬೇಕು. 4 ಅವನ ಯಜ ಾನನು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಆ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಗಂಡು ಇಲ್ಲವೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಆ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳೂ ಯಜ ಾನನ
ಸೊ ಾ್ತಗುವರು. ಾಸನು ಒಂಟಿಗ ಾಗಿಯೇ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು.’ ”
5 ಆದರೆ ಾಸನು, “ ಾನು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನೂ್ನ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಮನಸಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, 6 ಅವನ
ಯಜ ಾನನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಅಥ ಾ ಾಗಿಲಿನ
ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟ ಗಳ ಹತಿ್ತರ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ದಬ್ಬಳದಿಂದ ಚುಚಿ್ಚ ಗುರುತು ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವನು.
7
ಾ ಾದರೂ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಾಸಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾರಿದರೆ, ಾಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರ ಾರ
ಅವಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೋಗ ಾರದು. 8 ಅವಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಒಂದು
ವೇಳೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಅವಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅವನು
ಕೊಟ್ಟ ಾತಿಗೆ ತಪಿ್ಪದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವಳನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ.
9

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಗಳಂತೆ ಆಕೆಯನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ಯಜ ಾನನು ಇನೊ್ನಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ
ದಲನೆಯವಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ವಸ್ತ ್ರ,
ಾಂಪತ್ಯ ದ ಹಕು್ಕಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡ ಾರದು. 11 ಈ ಮೂರರಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ನಡೆಸದೆ ಹೋದರೆ
ಅವಳು ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು.
ಹಿಂ ಾಚಾರಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ
ೕಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಾದರೆ, ಆ ಕೊಲೆ ಾಡಿದವನು
14 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ
ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಾನು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು.
ನೆರೆಯವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ
ೕಸದಿಂದ ಕೊಂದರೆ, ಅವನು
ಾಯುವಂತೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು.
15
ಾ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಹೊಡೆದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವನು
ಾಯಲೇಬೇಕು.
16
ಾ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಾರಿದರೆ ಅಥ ಾ ಅವನು
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗ, ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು.
17 ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಶಪಿಸುವವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು.
12
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18

ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಲಿ್ಲನಿಂ ಾಗಲಿ, ಮುಷಿ್ಠಯಿಂ ಾಗಲೀ
ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಾಯಪಟ್ಟವನು ಾಯದೆ ಕೆಲವು ಾಲ ಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು,
19 ತರು ಾಯ ಅವನು ಎದು್ದ ಕೋಲೂರಿಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡುವು ಾದರೆ ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ
ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸ ಾರದು. ಆದರೆ ಪೆಟು್ಟತಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಗುಣಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಆಗುವ ಖಚರ್ನು್ನ
ಹೊಡೆದವನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವನು ಪೂಣರ್ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಬೇಕು. 20 ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ
ಾಸನ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಸಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಾಯುವಂತೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಶಿ
ಾಗಬೇಕು.
21 ಆ
ಾಸನು ಆಗಲೇ ಾಯದೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಾಸನು ಅವನ ಸೊ ಾ್ತಗಿ ಾ್ದನೆ.

22 ಗಂಡಸರು ಜಗಳ ಾಡು ಾಗ ಗಭಿರ್ಣಿ
ಾದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಏಟು ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ
ಗಭರ್ ಾ್ರ ವ ಾದರೆ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಗಂಡನು ಕೇಳಿದಷು್ಟ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಲಯವು ವಿಧಿಸುವಷು್ಟ ದಂಡವನು್ನ
ಹೊಡೆದವನು ಕೊಡಬೇಕು. 23 ಬೇರೆ ಾನಿ ಾದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
24 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣ್ಣ ನು್ನ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಹಲ್ಲ ನು್ನ, ಕೈ ಗೆ ಕೈ ಯನು್ನ, ಾಲಿಗೆ ಾಲನು್ನ, 25 ಬರೆಗೆ ಬರೆಯನು್ನ, ಾಯಕೆ್ಕ
ಾಯವನು್ನ, ಏಟಿಗೆ ಏಟನು್ನ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.
26

ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಾಸನ ಅಥ ಾ ಾಸಿಯ ಕಣ್ಣ ನು್ನ ಹೊಡೆದು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಈ ಾಗಿ
(ಬದ ಾಗಿ) ಅವರನು್ನ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 27 ಒಬ್ಬ ನು ಾಸನ ಅಥ ಾ ಾಸಿಯ
ಹಲ್ಲ ನು್ನ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಈ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಅಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು

28

ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಎತು್ತ ಪುರುಷನ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತಿವಿದು ಕೊಂದರೆ ಆ ಎತ್ತನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಆದರೆ ಆ ಎತಿ್ತನ ಯಜ ಾನನು
ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿರಬೇಕು. 29 ಆದರೆ ಆ ಎತು್ತ
ದಲಿನಿಂದ ಾಯುವಂಥದೆಂದು ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೇ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪುರುಷನ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರೆ ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಯಜ ಾನನೂ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವನು.
30 ಆದರೆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 31 ಆ ಎತು್ತ ಮಗನ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಿವಿದರೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ಪ್ರ ಾರ ಅದರ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಾಡಬೇಕು. 32 ಾಸನ ಾ್ನದರೂ ಅಥ ಾ ಾಸಿಯ ಾ್ನದರೂ ಎತು್ತ
ತಿವಿದರೆ ಾಸನ ಅಥ ಾ ಾಸಿಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ *ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತು್ತ ಆ
ಎತ್ತನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
33 ಒಬ್ಬ ನು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಅಗೆದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅಗೆದು ಅದನು್ನ ಮುಚ್ಚದೇ ಇದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ತಗಲಿ,
ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ ಆ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತರೆ, 34 ಆ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಅಗೆಸಿದವನು ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಎತಿ್ತನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಕ್ರ ಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ತ ಎತ್ತನು್ನ ಾನೇ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
35 ಒಬ್ಬ ನ ಎತು್ತ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಎತ್ತನು್ನ
ಾಯು್ದ ಕೊಂದರೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಎತ್ತನು್ನ
ಾರಿ ಅದರ
ಕ್ರ ಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ತ ಎತ್ತನೂ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36 ಆದರೆ ಆ ಎತು್ತ
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಾಯುವಂಥದೆ್ದೕ ಎಂದು ಅದರ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೇ
ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎತಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಎತ್ತನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬದಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸತ್ತ ಎತ್ತನು್ನ
ಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
*

21:32 342 ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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ಅಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಕುರಿತು
1 ಒಬ್ಬ ನು ಎತ್ತ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಕುರಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಕೊಯ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆ
ಾರಿದರೆ ಅವನು ಒಂದು
ಎತಿ್ತಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಐದು ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಲು್ಕ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 2 ಒಬ್ಬ
ಕಳ್ಳನು ಕಳ್ಳತನ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅದನು್ನ ನರಹತೆ್ಯಯೆಂದು
ಎಣಿಸಕೂಡದು. 3 ಸೂ
ೕರ್ದಯ ಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ನು ಕಳ್ಳತನ ಾಡಿ ಸಿಕಿ್ಕಬಿ ಾ್ದಗ, ಅವನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅದನು್ನ ನರಹತೆ್ಯಯೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ಕದ್ದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಅವನಲಿ್ಲ ಕೊಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಅವನು ಆ ಕಳ್ಳತನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗು ಾಮ ಾಗಿ
ಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. 4 ಕಳ್ಳತನ
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ತಗಲಿ,
ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ, ಆಡು, ಕುರಿ ಾದರೂ ಜೀವದಿಂದಲೇ ಕದ್ದವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವನು ಎರಡರಷು್ಟ
ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು.
5 ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಾ್ರ ತೋಟದ ಾ್ಲಗಲಿ ತನ್ನ ದನಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿ, ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ
ಹೊಲದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಾ್ರ ತೋಟದ ಾ್ಲಗಲಿ ಮೇಯುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ, ತನ್ನ ಹೊಲದ ಅಥ ಾ ಾ್ರ ತೋಟದ
ಉತ್ತಮ ಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು.
6 ಒಬ್ಬ ನು ಹೊತಿ್ತಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ
ದವಸದ ಾಶಿಗ ಾಗಲಿ, ಬೆಳೆ ಾಗಲಿ, ಹೊಲ ಾಗಲಿ ಸುಟು್ಟ ಹೋದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿದವನು ಅದಕೆ್ಕ
ಈಡುಕೊಡಬೇಕು.
7 ಒಬ್ಬ ನು ಹಣವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಒಡವೆಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ ಅದು ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಾಗಿ, ಕಳ್ಳನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡರೆ ಎರಡರಷು್ಟ ದಂಡವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 8 ಕಳ್ಳನು
ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು ಾನೇ ಆ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಕದ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ *ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ವಂಚನೆ ಾಯಿತೆಂಬ ಅನು ಾನ
ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅದು ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಕುರಿ ಅಥ ಾ ಬಟೆ್ಟ ಗಳ ವಿಷಯ ಾದರೂ,
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಾವ ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯ ಾದರೂ, ಇಬ್ಬರು ಅದು ತಮ್ಮದೆಂದು ಹೇಳು ಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವು †ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವರು ಾರನು್ನ ದೊ್ರ ೕಹಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನು

ಎರಡರಷು್ಟ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
10 ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಎತ್ತ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಕುರಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬೇರೆ
ಾವ
ಪಶುವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದು್ದ, ಅದು ಸತ್ತರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಾಯಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲವೆ
ಾರೂ
ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕಳ್ಳತನ ಾದರೆ, 11 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾನೇ ಆ ಸೊತಿ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ೕಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಪಶುವಿನ
ಒಡೆಯನು ಆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಂಬಬೇಕು. ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾದ
ಅಗತ್ಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಆ ಪಶುವು ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಕಳ ಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅದರ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. 13 ಾಡುಮೃ ಗವು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ
ಗುರುತಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿ. ಾಡುಮೃ ಗ ಕೊಂದಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಈಡು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
14 ಒಬ್ಬ ನು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಂದ ಪಶುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕ
ಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ ಾಗಿ ಆ ಪಶುವಿನ
ಒಡೆಯನು ಅದರ ಹತಿ್ತರವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಾಯಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸತು್ತಹೋದರೆ ಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. 15 ಯಜ ಾನನು ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇದಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ ವು
ಾಡಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಎಣಿಕೆ ಾಗಬೇಕು.
ಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ನೈ ತಿಕ ನಿಯಮಗಳು
*

22:8 ಅಥ ಾ ಾ್ಯ

ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು.

†

22:9 ಅಥ ಾ ಾ್ಯ

ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು.

ವಿ

ೕಚನ ಾಂಡ 22:16

113

ವಿ

ೕಚನ ಾಂಡ 23:8

16 ನಿಶಿ್ಚ

ಾಥರ್ ಾಗದ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ಒಬ್ಬ ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಕ್ಕ ತೆರವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 17 ಅವಳ ತಂದೆ ಅವಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪದೇ
ಹೋದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತಕ್ಕ ಹಣವನು್ನ ದಂಡ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.
18
ಾಟ ಾತಿರ್ಯನು್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸ ಾರದು.
19 ಪಶುಸಂಗ
ಾಡಿದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು.
20 ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನಿಗೇ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸುವವನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗಬೇಕು. 21 ಪರದೇಶದವನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡ ಾರದು ಉಪದ್ರ ವ ಕೊಡ ಾರದು ನೀವು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?
22 ವಿಧವೆಯರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತೊಂದರೆಪಡಿಸ ಾರದು. 23 ನೀವು ಇಂಥವರನು್ನ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ನನಗೆ
ರೆಯಿಡುವರು ಆ
ರೆಗೆ ಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವೆನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24 ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂ ಾರ ಾಡಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ವಿಧವೆಯ ಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವ ಾಗುವರು.
25 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ನೀನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನನು್ನ ಾಲ ಾರನಂತೆ ಾಣ ಾರದು.
ಅವನಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು. 26 ನೀನು ಒಬ್ಬ ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಅಡವು ಇಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 27 ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ
ಹೊದಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅವನ ಮೈ ಗೆ ಉಡುಪು. ಅವನು ಬೇರೆ
ಾವುದನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು
ಮಲಗಬೇಕು? ಅವನು ನನಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರೆ ಾನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ದ ಾಪರನು.
28 ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸ ಾರದು. ನಿನ್ನ ಜನರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಶಪಿಸ ಾರದು.
29 ನಿಮ್ಮ ಕಣದಿಂದ
ಾಗೂ
ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ತಡ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ಅದರಂತೆಯೇ
ನಿಮ್ಮ ಕುರಿ, ದನಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಆ ಮರಿ ತನ್ನ
ಾಯಿ
ಂದಿಗಿರಲಿ. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ನೀವು ನನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಾಡುಮೃ ಗ ಕೊಂದದ್ದನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು, ಅದನು್ನ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಬಿಡಬೇಕು.

23

ಾ್ಯಯ ಮತು್ತ ಕರುಣೆಯ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು
1 ಸುಳು್ಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬ ಸ ಾರದು. ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳ ಾರದು. 2 ದುಷ್ಟ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವವರು ಬಹಳಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ, ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀವು ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರ ಾರದು.
ಬಹು ಮಂದಿಯ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳ ಾರದು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡವನ
ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷ ಾತದ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಾಡ ಾರದು.
4 ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಯ ಎ ಾ್ತಗಲಿ, ಕತೆ್ತ
ಾಗಲಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ ಾಗಿ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅದನು್ನ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. 5 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವವನ ಕತೆ್ತಯ ಹೊರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ
ಕಂಡರೆ, ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲೇಬೇಕು.
6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರ
ಾ್ಯಯಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
7
ತೀ ಾರ್ನ ಾಡ ಾರದು.
ೕಸದ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕು.
ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ,
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲೇ ಾರದು. ಅಂಥ ದುಷ್ಟನಿಗೆ
ಾನು ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಲಂಚವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಲಂಚವು *ಕಣು್ಣಳ್ಳವರನು್ನ
ಕುರುಡರಂತೆ
*

ಾಡುತ್ತದೆ, ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ದೊರಕಬೇ ಾದ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುತ್ತದೆ.

23:8 ಅಧಿ ಾರಿಗಳು.

ೕಚನ ಾಂಡ 23:9

ವಿ

114

9

ಪರದೇಶದವನಿಗೆ ಉಪದ್ರ ವವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು.
ನೀವೂ
ಪರದೇಶದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟೕ. ಅಂಥವರ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ವಷರ್ದ ಕುರಿ ಾದ ನಿಯಮಗಳು
ಾಡಿ ಅದರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳದೆ ಬೀಳುಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡವರು ಅದರಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವುದನು್ನ
ತಿನ್ನಲಿ. ಮಿಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಾಡುಮೃ ಗಗಳು ಮೇಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರಗಳ ತೋಪುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕು.
12 ಆರು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡದೇ ಇರಬೇಕು.
ಆ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎತು್ತಗಳು, ಕತೆ್ತಗಳು, ಾಸ, ಾಸಿಯರು, ಪರದೇಶಸ್ಥರು ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
10 ಆರು ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲವನು್ನ ಬಿತ್ತನೆ
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ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸ ಾರದು, ಅವುಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸ ಾರದು.

ಾಷಿರ್ಕ ಹಬ್ಬ ಗಳು
ವಿ ೕ 34:18-26; ಧ ೕರ್ 16:1-17
14 ನೀವು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನನಗೆ ಹಬ್ಬ ಾಡಬೇಕು. 15 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇ ಾದ
ಹಬ್ಬ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಚೈ ತ ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನವೂ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ನೆನಪಿ ಾಗಿ
ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾರು ಬರ ಾರದು.
16 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಥಮಫಲವು ದೊರೆ ಾಗ ಸುಗಿ್ಗಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ಹೊಲ ತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಕೂಡಿಸು ಾಗ ಅಂದರೆ ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 17 ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು.
18 ನನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಾಡು ಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿ ಾದ ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು.
ನನ್ನ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ
ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಇಡಲೇ ಾರದು. 19 ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರ ಥಮಫಲದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. ಹೋತ ಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸ ಾರದು.
ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವುದರ ಾ ಾ್ದನಗಳು
ಇಗೋ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಾನು ಗೊತು್ತ ಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕರೆತರುವುದಕೂ್ಕ ದೂತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ಆತನ
ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸ ಾರನು. †ನನ್ನ
20

ಾಮಮಹಿಮೆ ಆತನಲಿ್ಲ ಇರುವುದು. 22 ನೀವು ಆತನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ನನ್ನ
ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಶತು್ರ ಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪೀಡಿಸುವವರನು್ನ
ಪೀಡಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವೆನು. 23 ನನ್ನ ದೂತನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಅ ೕರಿಯರು,
ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರೂ ಇರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸೇರಿಸುವನು. ಅವರ ಾ್ನದರೋ ಾನು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
24 ಅವರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಲೂ
ಾರದು, ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲೇ ಾರದು. ಆ ಜನಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕು.
25 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
†
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ಾನು ನನ್ನ ಪೂಣರ್ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
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26 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗಭರ್

ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯ ಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
ಾತ ಾಗಲಿ,
ಬಂಜೆತನ ಾಗಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಆಯುಷ ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.
27 ನೀವು ಹೋಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಜನಗಳ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನಂಟು
ಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. 28 ಅದಲ್ಲದೆ
ಕಡಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಿವಿ್ವಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಅವು ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 29 ಆದರೆ ಾನು ಒಂದೇ ವಷರ್ದೊಳಗೆ
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದರಿಂದ
30 ನೀವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ
ಾಡುಮೃ ಗಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಾದೀತು.
ಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
31
ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಅವರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುವೆನು. ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ದೇಶದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಅರಣ್ಯ ದಿಂದ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ಮ ಾನದಿಯವರೆಗೂ
ಇರುವ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸುವೆನು.
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವಿರಿ. 32 ನೀವು ಅವರೊಡನೆ ಅವರ ದೇವತೆಗ ಡನೆ ಆಗಲಿ
ಾವುದೇ
ವಿಧ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 33 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿರ ಾರದು.
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀವು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವರು. ‡ನೀವು ಅವರ
ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಆ ಪೂಜೆಯು ನಿಮಗೆ ಉರು ಾಗುವುದು.

24
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು, ಆರೋನ್, ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಈ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. 2
ೕಶೆ ಒಬ್ಬ ನೇ ಯೆಹೋವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರ ಾರದು. ಮಿಕ್ಕ ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತ್ತಲೇ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3
ೕಶೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅ ಾವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ವಿವರಿಸಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವೆವು” ಎಂದು ಒಕೊ್ಕರಳಿನಿಂದ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 4
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟ ನು. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಆ ಬೆಟ್ಟದ
ತಪ್ಪಲಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪನೆ ಾಡಿಸಿದನು. 5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ಅನಂತರ
ೕಶೆ ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಲುಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿ ಅಧರ್ವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
್ರ ೕ ಸಿದನು. 7 ತರು ಾಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದಿದನು. ಅವರು ಕೇಳಿ, “ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು
ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆವು” ಅಂದರು. 8 ಆಗ
ೕಶೆಯು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರ
ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ, “ಇಗೋ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವು ಇದೇ” ಅಂದನು.
1

ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ೕಶೆ, ಆರೋನ್, ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಜನರು
ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. 10 ಅವರಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ನೋಡಿದರು.
ಆ ಾಶಮಂಡಲದಂತೆ ಅತಿ ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಇಂದ್ರ ನೀಲಮಣಿಯ ನೆಲಗಟು್ಟ ಆತನ
9

‡

23:33 ಅವರು ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಆ ಪೂಜೆಯು ನಿಮಗೆ ಉರು ಾಗುವದು.
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ಾದಪೀಠ ಾಗಿತು್ತ.
ಆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಖಂಡರಿಗೆ
ದೇವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
11

ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ

ೕಚನ ಾಂಡ 25:17

ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು

ೕಶೆ ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದು್ದ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇರು. ನೀನು
ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ಗಳನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವ
13
ಶಿ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 14 ಇದಕೆ್ಕ
ದಲು ಅವನು
ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ ಾವು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆರೋನನು ಮತು್ತ
ಹೂರನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವರು.
ಾರಿ ಾದರೂ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
15
ೕಶೆಯು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು ಮತು್ತ ಮೇಘವು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 16 ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ಮೇಘವು ಆರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದೊಳಗಿನಿಂದ
ೕಶೆಯನು್ನ ಕೂಗಿ
ಕರೆದನು. 17 ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿತು. 18
ೕಶೆಯು ಆ ಮೇಘದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದನು. ಅವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ
ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.
12

25

ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವೂ ಅದರ ಾಣಿಕೆಗಳೂ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಡುವವರಿಂದಲೇ ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
3 ನೀನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಗೂ ಾಮ್ರ
ಎಂಬ ಲೋಹಗಳು, 4 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ರಕ್ತಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳೂ, ಾರುಬಟೆ್ಟ ಗಳೂ, ಆಡು
ಕೂದಲಿನ ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟ ಗಳೂ, 5 ಹದ ಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳು, *ಕಡಲ ಾ್ರ ಣಿಯ

ತೊಗಲುಗಳೂ, ಜಾಲೀಮರವೂ, 6 ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ ತೈ ಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳೂ, 7 ಮ ಾ ಾಜಕನ †ಕವಚಕೆ್ಕ ಾಗೂ ಎದೆಗೆ ಧರಿಸುವ ಪದಕದ ಮೇಲೆ

ಇರಿಸಲು ಬೇ ಾಗಿರುವ ಗೋಮೇಧಕರತ್ನ ಗಳು ಾಗೂ ಇತರ ರತ್ನ ಗಳೂ ಇವೇ.
8 “ ಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಒಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು.
9 ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ
ಾದರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆ
10 “ನೀನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎರಡುವರೆ
ಳ
ಉದ್ದವು, ಒಂದುವರೆ
ಳ ಅಗಲವು ಾಗೂ ಒಂದುವರೆ
ಳ ಎತ್ತರವು ಆಗಿರಬೇಕು. 11 ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಾಗೂ ಒಳಗಡೆಯೂ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅದರ
ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು. 12 ಾಲು್ಕ ಬಂ ಾರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಅದರ ಾಲು್ಕ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಒಂದೊಂದು ಾಲಿಗೂ ಎರಡೆರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಕಬೇಕು. 13 ಆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಜಾಲೀಮರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ,
14 ಮಂಜೂಷದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 15 ಆ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಂಜೂಷದ
ಬಳೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯದೇ ಅವುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟಿ್ಟರಬೇಕು. 16 ಆ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ
ಆ ಾ ಾಸನವನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 17 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ‡ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎರಡುವರೆ
*

25:5 ಕೆಲವು ಅನು ಾದಗಳಲಿ್ಲ ಕಡಲ ಹಂದಿ.
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ಳ ಉದ್ದವು, ಒಂದುವರೆ
ಳ ಅಗಲವೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಾಸನದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು
ಬಂ ಾರದ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 19 ಕೃ ಾಸನದ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೃ ಾಸನಕೆ್ಕ
ೕಡಿಸಬೇಕು. 20 ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿರುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚರುವಂತೆಯೂ
ಇರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು. 21 ಆ
ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಿರಿಸಬೇಕು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಆ
22
ಮಂಜೂಷದೊಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಣ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಾನು ಇದು್ದ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು.
18 ಕೃ

ರೊಟಿ್ಟಯ ಮೇಜು

23 “ನೀನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ಮೇಜನು್ನ

ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎರಡು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ,
ಒಂದು
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ, ಒಂದುವರೆ
ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು. 25 ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂಗೈ
ಅಗಲದ ಅಡ್ಡ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದಕೂ್ಕ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು. 26 ಾಲು್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಮೇಜಿನ ಾಲು್ಕ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಾಕಬೇಕು. 27 ಆ ಬಳೆಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
28 ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಮೇಜನು್ನ ಎತು್ತವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
ಅವುಗಳಿಂದಲೇ
ಮೇಜನು್ನ ಎತ್ತಬೇಕು. 29 ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಡಬೇ ಾದ ಹರಿ ಾಣಗಳನು್ನ, ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ, ಹೂಜಿಗಳನು್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೇ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
30 ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು.
ದೀಪ ಸ್ತಂಭ
“ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಕೆಳ ಾಗವನು್ನ ಕಂಬವನೂ್ನ ನ ಾಸಿ
ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಅಖಂಡ ಾಗಿ ಪುಷ್ಪದ ಗೊಂಚಲುಗಳು,
ಅರಳಿದ ಪುಷ್ಪ ಗಳು
ಗು್ಗಗಳು ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿ ಕೆತಿ್ತರಬೇಕು. 32 ಕಂಬದ ಒಂದೊಂದು ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಮೂರು ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಾಗೆ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳೂ ಇರಬೇಕು. 33 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಮೂರು ಮೂರು ಹೂವುಗಳೂ
ಗು್ಗಗಳೂ ಇರಬೇಕು. ದೀಪಸ್ತಂಭದಿಂದ
ಬರುವ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿಸಬೇಕು. 34 ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಕಂಬದಲಿ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಛ ಗಳೂ,
ಪುಷ್ಪ ಗಳೂ,
ಗು್ಗಗಳು ಇರುವ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಾಲು್ಕ ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳೂ ಇರಬೇಕು.
35 ಎರಡೆರಡು ಕೊಂಬೆಗಳು ಕವಲು ಒಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಗು್ಗ ಇರಬೇಕು.
36 ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರ ಗಳೂ, ಕೊಂಬುಗಳೂ ಸಹಿತ ಾದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ನ ಾಸಿ
ಕೆಲಸದಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಹಣತೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಹಣತೆಗಳ ಬೆಳಕು
ಎದುರಿನಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹಚಿ್ಚರಬೇಕು. 38 ದೀಪದ ಕುಡಿತೆಗೆಯುವ ಕತ್ತರಿಗಳೂ, ಕತ್ತರಿಸಿದ
ಕುಡಿಗಳನು್ನ ಾಕುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೇ ಾಡಿಸಬೇಕು. 39 ದೀಪಸ್ತಂಭವೂ ಅದರ
ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳೂ ಒಂದು §ತ ಾಂತು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರ ಾಗಿರಬೇಕು. 40 ನೋಡು, ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾನು
31
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ನನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಹತು್ತ ಪರದೆಗಳಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವು ನಯ ಾಗಿ
ಹೊಸೆದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟ ಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳ
ಾರದಿಂದ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ನೇಯೆ್ಗಯಿಂದ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಬೇಕು. 2 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಬಟೆ್ಟಯೂ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು್ಕ
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.
ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳು ಒಂದೇ
ಅಳತೆ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಐದೈ ದು ಬಟೆ್ಟಯ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಬೇಕು. 4 ಈ
ಎರಡು
ೕಡಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದರ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಐವತೆ ವತ್ತರ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಎದುರುಬದು ಾಗಿರಬೇಕು.
6 ಅದಲ್ಲದೆ ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಆ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೆಣೆದು ಒಂದೇ
ಗು ಾರ ಾಗುವಂತೆ
ೕಡಿಸಬೇಕು.
7 ಈ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಡಿನ ರೋಮದಿಂದ ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳನು್ನ
8 ಒಂದೊಂದು ಪರದೆಯು ಮೂವತು್ತ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು್ಕ
ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಐದು ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಂ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಿ ಆರನೆಯ ಪರದೆಯನು್ನ ಗು ಾರದ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 10 ಹೀಗೆ
ೕಡಿಸಿ ಹೆಣೆದ ಪರದೆಗಳ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ ವತು್ತ
11 ಾಮ್ರ ದ ಐವತು್ತ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಾಡಿಸಿ ಆ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಕುಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಸಮಸ್ತವು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಗು ಾರ ಾಗುವಂತೆ
ೕಡಿಸಬೇಕು. 12 ಹೊದಿಕೆಯ
ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಪರದೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿರುವುದು, ಆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗವು ಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿಸಿ
ತೂ ಾಡುವಂತೆ ಬಿಡಬೇಕು. 13 ಹೊದಿಕೆಯ ಪರದೆಗಳ ಉದ್ದದಲಿ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು
ಳವೂ, ಆ ಕಡೆ
ಒಂದು
ಳವೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿರುವುದು. ಅದು ಒಳಗಣ ಗು ಾರವನು್ನ ಮುಚು್ಚವಂತೆ ಈ ಕಡೆಯೂ ಆ
ಕಡೆಯೂ ತೂ ಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. 14 ಈ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಹೊದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹದ ಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ
ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ *ಕಡಲ ಾ್ರ ಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ

ಾಡಿಸಬೇಕು.

ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣ
ಾರಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 16 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಚೌಕಟು್ಟ
ಹತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 17 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಚೌಕಟು್ಟ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗಳಿಂದ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟ ಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ
ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನೂ್ನ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 18 ಗು ಾರದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 19 ನಲ್ವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ (ಅಡಿಗಲು್ಲ) ಾಡಿಸಿ ಆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಇಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲ ಇರಬೇಕು.
20 ಾಗೆಯೇ ಗು ಾರದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳು, 21 ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟ ಗೆ
ಎರಡೆರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 22 ಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಆರು ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 23 ಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು
ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 24 ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಿಯಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ
ೕಡಿಸಿರಬೇಕು.
ಮೇ ಾ್ಭ ಗದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೇ ಬಳೆಗೆ
ೕಡಿಸಿರಬೇಕು.
ಾಗೆ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಾಡಿಸಬೇಕು.
25 ಹೀಗೆ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳೂ
ಅಂತೂ ಹದಿ ಾರು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 26 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಗು ಾರದ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳಿಗೂ, 27 ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯ
ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳಿಗೂ ಐದೈ ದು ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 28 ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಅಗುಳಿಯು
ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಲುಪುವಂತಿರಬೇಕು. 29 ಆ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳಿಗೆ
ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಅಗುಳಿಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ
15 ಗು
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ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
ಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು.
31 ನೀಲಿ, ನೆರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳು
ಾಗೂ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ
ಪರದೆಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಕೆರೂಬಿಗಳಿ ಾಗಿ
ೌಶಲ್ಯ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕಸೂತಿ
ಾಕಿಸಬೇಕು.
32 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಾಲು್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದ ಆ ಪರದೆಯನು್ನ ಆ ಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 33 ಆ ಪರದೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ತರಿಸಿಡಬೇಕು. ಆ ಪರದೆಯು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವೆಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವನೂ್ನ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು.
34 ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ತಂದಿರಿಸಬೇಕು.
35 ಪರದೆಯ ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಜನೂ್ನ ಮೇಜಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಗು ಾರದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ
ಇರಿಸಬೇಕು. ಮೇಜು ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 36 ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ
ಾರಿನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೆರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಬೇಕು.
37 ಆ ಪರದೆ ತೂಗಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಐದು ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ಐದು ಾಮ್ರ ದ ಗದಿ್ದಗೆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
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ಯಜ್ಞವೇದಿ
ವಿ ೕ 38:1-7
1 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಐದು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ, ಐದು
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ
2
ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರವು ಮೂರು
ಳವಿರಬೇಕು. ಅದರ ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಕೊಂಬುಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಾಮ್ರ ದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 3 ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ತಟೆ್ಟ ಗಳನೂ್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ, ಮುಳು್ಳಚಮಚಗಳನೂ್ನ,
ಾಗೂ ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆಗಳನೂ್ನ
4
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಉಪಕರಣಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಮ್ರ ದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಾಮ್ರ ದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು, ಆ ಜಾಲರಿಯ ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಾಮ್ರ ದ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ಜಾಲರಿಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಇದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಅಡಿಯಿಂದ ನಡುವಿನ ತನಕ ಇರುವಂತೆ ಾಕಿಸಬೇಕು. 6 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ, ಾಮ್ರ ದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 7 ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಆ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿ ಾಗ ಅವು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. 8 ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಟೊ ಾ್ಳದ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಂತೆ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅದನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಗು ಾರದ ಅಂಗಳ
ವಿ ೕ 38:9-20
9 ಪರಿಶುದ್ಧ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಅಂಗಳವನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದ ಣ ಾಗದ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಪರದೆಗಳು ಇರಬೇಕು.
ಆ ಪರದೆಗಳನು್ನ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವು ನೂರು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿರಬೇಕು. 10 ಆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರ ದ ಗದಿ್ದಗೆ
ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಪಟಿ್ಟ ಗಳೂ ಇರಬೇಕು. 11 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಉತ್ತರ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೂರು
ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಪರದೆಗಳೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳು, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರ ದ ಗದಿ್ದಗೆ
ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ, ಪಟಿ್ಟ ಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಅಂಗಳದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಐವತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಪರದೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ, ಹತು್ತ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳೂ
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ಇರಬೇಕು.
ಪೂವರ್ದ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಗಳದ ಅಗಲವು ಐವತು್ತ
ಳವಿರಬೇಕು. 14 ಒಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈ ದು
ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಪರದೆಗಳಿದು್ದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳೂ, ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೆ
ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 15 ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈ ದು
ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಪರದೆಗಳಿದು್ದ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳೂ, ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು 16 ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳದ
ಪರದೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಾರಿನ ನೂಲು, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು
ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದವರ ಕೈ ಯಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಾಗಿಲಿಗೆ ಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳೂ
ಾಲು್ಕ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 17 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಗೂ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪಟಿ್ಟ ಗಳೂ,
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕೊಂಡಿಗಳೂ, ಾಮ್ರ ದ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 18 ಅಂಗಳವು ನೂರು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ
ಸುತ್ತಲೂ ಐವತು್ತ
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಯು ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ
ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿದು್ದ ಅದಕೆ್ಕ ಐದು
ಳ ಎತ್ತರವಿರಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ಾಮ್ರ ದ
ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳಿರಬೇಕು. 19 ಗು ಾರದ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಉಪಕರಣಗಳೂ, ಗು ಾರದ
ಗೂಟಗಳೂ, ಅಂಗಳದ ಗೂಟಗಳೂ ಾಮ್ರ ದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎಣೆ್ಣ
ಾಜ 24:1-4
20 ದೀಪವು
ಾ ಾಗಲೂ ಉರಿಯುವಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಒಲಿವ್ ಮರದ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕುಟಿ್ಟ ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಒಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು.
21 ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದಿರುವ ಪರದೆಯ ಹೊರಗೆ
ಆರೋನನೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದನು್ನ ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಉದಯದವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಆ ದೀಪವು ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು
ಈ ನಿಯಮವನು್ನ ತಲತ ಾಂತರದವರೆಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ನಿಯಮ ಾಗಿರಬೇಕು.
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ಾಜಕರ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳು
ವಿ ೕ 39:1-7
1 ನನಗೆ
ಾಜಕನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವರನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. 2 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ೌರವವೂ, ಅಲಂ ಾರವೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ
ಅವನಿಗೆ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ (ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳು) ಾಡಿಸಬೇಕು. 3
ಾರಿಗೆ ಾನು ಾನದ ವರವನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೋ ಅಂಥ ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನೀನು ಾತ ಾಡಿ ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ
ಆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಾಜಕ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗುವನು. 4 ಅವರು ಾಡಬೇ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ; ಎದೆಯ ಪದಕದ ಚೀಲ*,
ಏ ೕದ್,† ನಿಲುವಂಗಿ, ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಂಗಿ, ಮುಂ ಾಸ ಾಗೂ ನಡುಕಟು್ಟ ಇವುಗಳೇ.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನ
ಾಜಕ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ
ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಜನರು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ಚಿನ್ನವನು್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು
ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ, ಾಗೂ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಆ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸಬೇಕು.
ಏ
ಏ
ನೇರಳೆ
ಹೆಗಲಿನ
6

*

ೕದ್
ೕದೆಂಬ ಕವಚವನು್ನ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಚಿನ್ನ, ನೀಲಿ,
ಾಗೂ ಕಡುಗೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. 7 ಆ ಕವಚಕೆ್ಕ
ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟ ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಎರಡು ತುದಿಗಳು
ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು.

28:4 ಎದೆಯ ಪದಕದ ಚೀಲ ಎದೆಯ ಕವಚ.
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ಕವಚದ ಮೇಲಿರುವ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ನಡುಕಟು್ಟ ಏಕ ಾಗಿದು್ದ ಅದರಂತೆಯೇ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ
ಹತಿ್ತಯ ಾರದಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಚಿನ್ನದ ಾರದಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ಾರದಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃ ತ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಮತು್ತ ನೀನು ಎರಡು ಗೋಮೇಧಕ ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನ ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 10 ಒಂದು ರತ್ನದಲಿ್ಲ
ಆರು ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಮತೊ್ತಂದು ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಅವರವರ ಜನನ ಕ್ರ ಮದ ಪ್ರ ಾರ
ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 11 ಮುದೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವ ಾಗೆ ಆ ಶಿಲಿ್ಪ ಗರಿಂದ ಎರಡೂ ರತ್ನ ಗಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಆ ಮುದೆ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕು. 12 ಆ ಎರಡು ರತ್ನ ಗಳನು್ನ
ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಏ ೕದಿನ ಪಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಬೇಕು. ಅವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಪ ಾಥರ್ ಾದ
ರತ್ನ ಗ ಾಗಿರುವವು. ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಆತನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. 13 ಆ ರತ್ನ ಗಳನು್ನ
ೕಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಸರಿಗೆಯನು್ನ ಹೆಣೆದು ಗೂಡುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 14 ಮತು್ತ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಎರಡು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ರತ್ನ ಗಳ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
ಎದೆಯ ಪದಕದ ಕವಚ
ವಿ ೕ 39:8-21
15 ಾ್ಯ ಯತೀಪಿರ್ನ ಎದೆಯ ಪದಕದ ಕವಚವನು್ನ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಏ ೕದ್ ಅನು್ನ ಾಡಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಾರದಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
16 ಅದು ಒಂದು
ಾರದಿಂದಲೂ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ಾರದಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಗೇಣುದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಒಂದು ಗೇಣಗಲ ಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಪದರುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
17 ಅದರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಾಲುಗ ಾಗಿ ರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿರಬೇಕು.
ದಲನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ ್ಯ ಾಗ ಮತು್ತ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಇರಬೇಕು. 18 ಎರಡನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪಚೆ್ಚ, ನೀಲರತ್ನ ಮತು್ತ
ವಜ್ರ ಗಳಿರಬೇಕು. 19 ಮೂರನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ, ಸುಗಂಧಿ ಮತು್ತ ಪದ್ಮ ಾಗಗಳು ಇರಬೇಕು.
20 ಾಲ್ಕನೆಯ
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ, ಬೆರುಲ್ಲ, ವೈ ಡೂಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನ ಗಳಿರಬೇಕು. ಮುದೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು.
22 ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಪದಕದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಹೆಣಿಗೆ
ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಾಡಿಸಿಡಬೇಕು. 23 ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಎದೆಯ ಪದಕದ ಕವಚದ
ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ
ೕಡಿಸಬೇಕು. 24 ಆ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಎದೆಯ ಪದಕದ ಕವಚದ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 25 ಆ ಸರಪಣಿಗಳ ಕೊನೆಗಳನು್ನ ಏ ೕದ್ ಕವಚದ
ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಕೊಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕು. 26 ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು
ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಎದೆ ಪದಕದ ಒಳಗಣ ಅಂಚಿನ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಕವಚದ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲ
ಇಡಿಸಬೇಕು. 27 ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಎರಡು
ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟ ಗಳ ಮುಂ ಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಕವಚವನು್ನ
ೕಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಿದ
ನಡುಕಟಿ್ಟ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು. 28 ಎದೆಯ ಪದಕವು ಕಸೂತಿ ಾಕಿದ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಬಿಗಿ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ, ಏ ೕದ್ ಕವಚದಿಂದ ಕಳಚಿಬೀಳದಂತೆಯೂ ಅದರ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು. 29 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಎದೆಯ ಪದಕದ
ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ
ಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಸತತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ವೂ ಧರಿಸುವನು. 30 ದೈ ವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ‡ಊರೀಮ್ ತುಮಿ್ಮೕಮ್
‡
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ಆ ಎದೆಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಅವು ಅವನ
ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ದೈ ವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಆರೋನನು ಹೀಗೆ ತನ್ನ
ಹೃ ದಯದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಾಜಕರ ಇತರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳು
ವಿ ೕ 39:22-31
31 ಮ ಾ
ಾಜಕನು ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಸಂಗಡ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ನೀನು
ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೇ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 32 ತಲೆತೂರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ ಸಂದು ಇರಬೇಕು.
ಅದು ಹರಿಯದಂತೆ ಆ ಸಂದಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೇಯಿಗೆ ಕಸೂತಿಯನು್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಕಿಸಬೇಕು. 33 ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದ
ಾಳಿಂಬ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಬೇಕು. 34 ಚಿನ್ನದ ಗೆಜೆ್ಜಯೂ
ಾಳಿಂಬೆಯೂ ಒಂ ಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಬೇಕು. 35 ಆರೋನನು
ಾಜಕ ಸೇವೆ
ಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಬರು ಾಗಲೂ ಾಯದಂತಿರಲು ಆ ಗೆಜೆ್ಜಗಳ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಬೇಕು.

36 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದರ
37 ಅದನು್ನ ಮುಂ ಾಸಕೆ್ಕ
ಮೇಲೆ “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು” ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು.
ಬಿಗಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು. ಅದು ಮುಂ ಾಸದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. 38 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದೋಷವೇ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆರೋನನು ಆ ಪಟ್ಟ ವನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ ಆ ದೋಷ
ಫಲವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವರು.
39 ಆರೋನನು ಧರಿಸಬೇ ಾದ ಒಳ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಿ ನೇಯಿಸಬೇಕು.
ಅವನ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವನ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 40 ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ೌರವ ಾ್ಕಗಿಯೂ, ಅಲಂ ಾರ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ, ನಡುಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
41 ಅವರು ನನಗೆ
ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನಿಗೂ,
ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಬೇಕು.
42

ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ನಗ್ನತೆಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ತೊಡೆಯ ತನಕ
ಇರುವ ಾರಿನ ಚಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಸಣಬಿನ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 43 ಆರೋನನೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗಲೂ, ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗಲೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು ಆ ಅಪ ಾಧದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿ ಸ ಾ್ತರು. ಅವನಿಗೂ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ ಇದು ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ.

29
ಾಜಕರನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇ ಾದ ಕ್ರ ಮ
ಾಜ 8:1-26
1 ಅವರು ನನಗೆ
ಾಜಕ ಾಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವ
ಾಯರ್ಗಳೆನೆಂದರೆ; ಒಂದು ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಕರುವನು್ನ
ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ
2 ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶಿ್ರ ತ ಾದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಸವರಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಕಡಬುಗಳನೂ್ನ, 3 ಗೋದಿಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಾಡಿಸಿ
ಒಂದೇ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಆ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು
ಟಗರುಗ ಂದಿಗೆ ತರಬೇಕು. 4 ಆಗ ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
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ಒಳ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಸಂಗಡ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ, ಏ ೕದ್
ಕವಚವನು್ನ ಎದೆಯ ಪದಕವನೂ್ನ ಆರೋನನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಕಸೂತಿ ಾಕಿದ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, 6 *ಅವನ ತಲೆಗೆ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಾಕಿಸಿ, ಮುಂ ಾಸದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ,
7 ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲವನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು.
8 ತರು

ಾಯ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ 9 ಆರೋನನಿಗೂ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ †ನಡುಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಾಜಕತ್ವವು

ಅವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಹ ಾ್ಕಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವರು.
10 ತರು ಾಯ ನೀನು ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಎದುರಿಗೆ ತಂದು, ಆರೋನನೂ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡಬೇಕು. 11 ಆ ನಂತರ ನೀನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ವಧಿಸಬೇಕು. 12 ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ ಮಿಕ್ಕ ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡಕೆ್ಕ
ಹೊಯ್ಯ ಬೇಕು. 13 ಅದರ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬ ನೂ್ನ ಎರಡು ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬ ನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 14 ಹೋರಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ, ಚಮರ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮ ಷವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ.
15 ತರು ಾಯ ನೀನು ಆ ಟಗರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 16 ನೀನು ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 17 ಆ ನಂತರ ನೀನು ಆ ಟಗರನು್ನ ತುಂಡು ತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಅದರ ಕರಳುಗಳನೂ್ನ, ಾಲುಗಳನೂ್ನ ತೊಳೆದು ಅದರ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ, ತಲೆಯನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಇಡಬೇಕು.
18 ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಗಿದೆ. 19 ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಎರಡನೆಯ ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 20 ನಂತರ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ ಬಲಗೈ ಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ,
ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚಿ್ಚ, ಮಿಕ್ಕ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲು ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 21 ಅದಲ್ಲದೆ
ನೀನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ ತೈ ಲದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮತು್ತ ಅವರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವರು.
22 ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಟಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಕೊಬ್ಬ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಲದ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ,
ವಪೆಯನು್ನ, ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಎರಡು ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಾಗೂ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ, 23 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆದು ಾಗಿ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶ್ರ ಾದ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಕಡುಬನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 24 ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸುಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಹೋಮ ಾಗಿದೆ.
26 ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಪಟಾ್ಟ ಭೀಷೇಕ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ
ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
27 ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಾಡು ಾಗ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಟಗರಿನ
ಾಂಸದಲಿ್ಲ
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿದ ಎದೆಯ
ಾಗವನೂ್ನ
ಾಜಕರ
ಾಗಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿದ ತೊಡೆಯನೂ್ನ
*
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ದೇವರದೆಂದು ಾವಿಸಬೇಕು.
ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ
ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ. ಅವು
ಾಜಕರ ಾಗ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಗಗಳನು್ನ
ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಬೇಕು.
29 ಆರೋನನ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಾಜಕದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳು ಅವನ ತರು ಾಯ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ
ಉಪ
ೕಗ ಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲಯೇ ನನ ಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 30 ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗುವವನು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
31 ಆರೋನನು ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಟಗರಿನ
ಾಂಸವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
32 ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಆ ಟಗರಿನ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಾಂಸವನೂ್ನ
ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲೊಳಗೆ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 33 ಅವರನು್ನ
ಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೂ್ಕ
ಾವ ಪ ಾಥರ್ಗಳು
‡ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ೕ ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇತರರು
ತಿನ್ನ ಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗ ಾಗಿ ಮೀಸ ಾದುದು. 34 ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಾಂಸದ ಾ್ಲಗಲಿ, ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಏ ಾದರೂ ಮರುದಿನದ ಉದಯದ ವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಪವಿತ್ರ ಾದುದರಿಂದ ಾರೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
35 ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಹೀಗೆ ಅವರನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.
ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 36 ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರ
ಮೇಲೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಅದನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. 37 ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಆಚಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮುಟು್ಟವವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ ಾಡಬೇ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಕ್ರ ಮ
ಅರಣ್ಯ 28:1-8
38 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ವೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದವುಗಳು, ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 39 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 40 §ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಮೂರು ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ ಬೆರಸಿ ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಆ
ದಲನೆಯ ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾನದ್ರ ಾ್ಯ ಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಾವು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
41 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಕುರಿಯನು್ನ ಹೋಮ ಾಡು ಾಗ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯ ಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು.
42 ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಬೇಕು. ಆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವೆನು. 43 ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುವ
ನನ್ನ ತೇಜಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 44 ಾನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನೂ್ನ
‡
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ಾಪಣೆ ಾಗಿ.
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ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು. ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನನಗೆ
ಾಜಕ
ಸೇವೆ
ಾಡುವಂತೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು. 45 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಅವರಿಗೆ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 46 ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿದ ಾನೇ ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ.

30

ಧೂಪವೇದಿ
ವಿ ೕ 37:25-28
1 “ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 2 ಅದು ಒಂದು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯು, ಒಂದು
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ
ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರವು ಎರಡು
ಳ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಕೊಂಬುಗಳು ಅದರಿಂದಲೇ
ಆಗಿರಬೇಕು. 3 ಅದರ ಮೇ ಾ್ಭ ಗಕೆ್ಕ, ಾಲು್ಕ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಾಗೂ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ, ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ
4 ಅದರ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಅರುಗನು್ನ (ಅಂಚು) ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು.
ತೋರಣದ ಕೆಳಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎರಡು ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಾಕಿಸಬೇಕು. ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 6 ಆ ಾ ಾಸನವಿರುವ
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದಣ ಪರದೆಗೆ ಎದು ಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಾ ಾಸನವಿರುವ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಿರುವಂಥ
ಮತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೃ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಇಡಬೇಕು.
7 “ಆರೋನನು ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು ಾಗಲೂ 8 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ
ದೀಪಗಳನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸು ಾಗಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ
ಾಕಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ನಿಮಿ್ಮಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿರಂತರ ಾದ ಧೂಪ
9 ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ
ಸಮಪರ್ಣೆಯು ನಡೆಯುತಿ್ತರಬೇಕು.
ಾವ ಧೂಪವನೂ್ನ
ಾಕ ಾರದು.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಇತರೆ ಹೋಮವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಭೋಜನದ್ರ ವ ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾಗೂ
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು. 10 ಆರೋನನು ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೂ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂದು
ಾರಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ ಅದರ
ಕುರಿ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.”
ಗು ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆ
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಜನಗಣತಿ ಾಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಾಧೆಯುಂಟಾಗಿ ಾ್ಯ ಧಿ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಾ್ಕಗಿ
ವಿ ೕಚನ ಕ್ರ ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 13 ಲೆಕಿ್ಕತ ಾದವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
*
ನೇಮಕ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇ ಾ ತೂಕದ ರೂ ಾಯಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
11 ಯೆಹೋವನು

ಈ ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 14 ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ದವರೂ ಾಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೂ ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
15 ಾ್ರ ಣಗಳ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ್ಕಗಿ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರೂ
ಅಧರ್ಶೆಕೆಲಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಡ ಾರದು. ಬಡವರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ ಾರದು. 16 ನೀನು ಾ್ರ ಣಗಳ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಸೇವೆಗೆ ಉಪ
ೕಗಿಸಬೇಕು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಣಿಕೆಯು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಪಕ ಾಗಿರುವುದು.”
*
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ಾರು 0.6 ಾ್ರಂ.
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ಾ್ರ ಮದ ತೊಟಿ್ಟಯ

ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ ಾ್ನ ನ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಾಮ್ರ ದ ತೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ಾಮ್ರ ದ ಪೀಠವನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಇಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ
19
ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರಿಂದ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
20 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಾಗೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಜೀವದಿಂದಿರಲು
ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 21 ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದರೆ ಮರಣ ಶಿ
ಾಗುವುದು.
ಇದು ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿರಬೇಕು.”
17 ಯೆಹೋವನು

ಅಭಿಷೇಕ ತೈ ಲ

ೕಶೆಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 23 “ನೀನು ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ †ಐನೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಅಚ್ಚರಕ್ತಬೋಳ, ಅದರಧರ್
ಅಂದರೆ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಲವಂಗ, 24 ಐನೂರು ಸುಗಂಧ ಾದ ಚೆಕೆ್ಕ, ಮತು್ತ ಒಂದು
ಹೀನ್‡ ಒಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 25 ಸುಗಂಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಾರರ ಪದ್ದತಿಯ ಮೇರೆಗೆ
22

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು

ಮಿಶ್ರ ಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಅಭಿಷೇಕ ತೈ ಲವನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಅಭಿಷೇಕ
ತೈ ಲ ಾಗಿರುವುದು. 26 ಆದುದರಿಂದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ, ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷ, ಮೇಜು,
ಮೇಜಿನ ಉಪಕರಣಗಳು, 27 ದೀಪಸ್ತಂಭ, ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಉಪಕರಣಗಳು, 28 ಧೂಪವೇದಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಾಗು ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟ ಅದರ ಪೀಠ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು.
29 ಅವು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟ ವವರೆಲ್ಲರೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 30 ಅದಲ್ಲದೆ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ನನಗೆ ಾಜಕ ಾಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು.”
ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಈ ತೈ ಲವನು್ನ
ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ ತೈ ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 32 ಜನರು ಮೈ ಗೆ
ಹಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸ ಾರದು. ಈ ವಿ ಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ತೈ ಲವನು್ನ
ಾಡಲೇ ಾರದು. ಇದು ದೇವರ ವಸು್ತ. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
33 ಇದರಂತೆ ತೈ ಲವನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಲಿ ಇದನು್ನ
ಾಜಕನಲ್ಲದವನ ಮೇಲೆ ಹಚು್ಚವವ ಾಗಲಿ ತನ್ನ
ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕ ೃ ತ ಾಗುವನು.”
31

ಪರಿಮಳ ಧೂಪ
ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಾಲುಮಡಿ್ಡ, ಗುಗು್ಗಲ ಾಗೂ
ಗಂಧದ ಚೆಕೆ್ಕ ಎಂಬ ಪರಿಮಳ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಾದ ಧೂಪವನೂ್ನ ಸಮ ಾಗ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
35 ಸುಗಂಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ತ
ಾರಿಸುವವರ ೌಶಲ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಲಿಸಿ ಉಪು ್ಪ ಾಕಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 36 ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ
ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಎದು ಾಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅದು
ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದು ನೀವು ಾವಿಸಬೇಕು. 37 ನೀವು ಆ ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ದ ವಿ ಾನದ ಮೇರೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅದು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೆ
ಾತ್ರ
ಉಪ
ೕಗಿಸಬೇ ಾದ ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ಪ ಾಥರ್ವೆಂದು ಾವಿಸಬೇಕು. 38 ಸು ಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ
ಅಂಥದನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು.”
34

†

30:23 ಸು

ಾರು 6 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

‡

30:24 ಹೀನ್ ಸು

ಾರು ಾಲು್ಕ ಲೀಟರು.
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ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಕೆಲಸ ಾರರ ಆಯೆ್ಕ
ವಿ ೕ 35:30-36:1
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, 2 “ನೋಡು, ಾನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವ ಾದ ಹೂರನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಊರಿಯನ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಬೆಚಲೇಲನೆಂಬುವನನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ಕ ಾತ್ಮಕ ಾದ ವಿ ಾ್ಯ ಸಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗು ಾಮ್ರ ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
4 ರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವುದಕೂ್ಕ, ಮರದಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೇ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 5 ಅವನಿಗೆ ದೇವ ಾತ್ಮ ವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾನ, ವಿದೆ್ಯ, ವಿವೇಕಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ಶಿಲ್ಪ ಕ ಾ ಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾನ್ ಕುಲದವ ಾದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಒಹೋಲೀ ಾಬನನೂ್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನಿಗ ಾದವರೆಲ್ಲರ
ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ, ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಮಂಜೂಷ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಕೃ ಾಸನ, ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, 8 ಮೇಜು ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳು, ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು, 9 ಧೂಪವೇದಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿ
ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು, ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟ ಅದರ ಪೀಠ, 10 ಅಲಂ ಾರ ಾದ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳು ಅಂದರೆ
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇ ಾದ ಪವಿತ್ರ
ಾಜಕವಸ್ತ ್ರ ಗಳು, 11 ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲ ಮತು್ತ
ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಪರಿಮಳಧೂಪ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅವರು ಾಡುವರು.”
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮ
13
ಯೆಹೋವನು
ಮತೆ್ತ
ೕಶೆಗೆ
ಹೀಗೆಂದನು,
“ನೀನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಇದೇ ನನಗೂ
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಗುರುತು. 14 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದಿನವೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ಅದನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 15 ಆರು ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದಿನ. ಇಂಥ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸವೇ ಾದರೂ ಾಡುವವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. 16 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಅವರಿಗೂ, ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ
ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. 17 ಇದು ನನಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ನಡುವೆಯಿರುವ ಸ ಾ ಾಲದ ಗುರುತು. ಏಕೆಂದರೆ
ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡದೇ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡನಲ್ಲವೇ?”
18 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಎರಡು ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವು ದೇವರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ
ಶಿ ಾ ಾಸನಗ ಾಗಿವೆ.
12

32

ಬಂ ಾರದ ಹೋರಿಕರು
ಧ ೕರ್ 9:6-29
1
ೕಶೆಯು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದರಲಿ್ಲ ತಡ ಾದುದನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನೋಡಿ, ಆರೋನನ
ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, “ಏಳು, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೊಬ್ಬ
ದೇವರನು್ನ ಾಡಿಕೊಡು ಏಕೆಂದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ
ೕಶೆಯು

ವಿ

ೕಚನ ಾಂಡ 32:2

128

ವಿ

ೕಚನ ಾಂಡ 32:18

ಏ ಾದನೋ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ
ಾಗು ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 4 ಅವನು ಆ ಚಿನ್ನವನು್ನ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಿಕರುವಿನ ಆ ಾರವನು್ನ
ಉಳಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿ ಎರಕ ಹೊಯಿ್ಯ ಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ ನೋಡಿರಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಆರೋನನು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಹೋರಿಕರುವಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, “ ಾಳೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
6 ಆದುದರಿಂದ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ
ಹಬ್ಬ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಆನಂತರ ಜನರು ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ
2

ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ಕುಣಿ ಾಡಲು ಎದ್ದರು.
7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದುಹೋಗು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ನೀನು
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಜನರು ಕೆಟು್ಟಹೋದರು. 8 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅ ಾಪಿಸಿದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು
ಬೇಗನೇ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೇ ನೋಡಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಈ ಜನರ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು
* ಂಡುತನವುಳ್ಳ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ 10 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ. ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನ
ಉರಿಯಲಿ, ಅವರನು್ನ ಭಸ್ಮ ಾಡಿಬಿಡುವೆನು. ತರು ಾಯ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಒಂದು ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆಗ
ೕಶೆ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, “ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಮ ಾ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ, ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೋಪದಿಂದುರಿಯುವುದೇತಕೆ? 12 ಐಗುಪ ರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ‘ಯೆಹೋವನು ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದಿಂದಲೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನ ಾ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾಯಿಸಲಿಕೂ್ಕ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇತಕೆ್ಕ?’ ನೀನು ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಕೆಡುಕನು್ನ ಾಡದೆ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ
ಬದಲು
ಾಡಿಕೋ. 13 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಾಗು
ಾಕೋಬರನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೋ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ
ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿ ಈ ಪ್ರ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರೆಂದೂ
ಾತುಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ’ ”
ಅಂದನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಾಡುವೆನೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
15 ಆ ಾ ಾಸನಗ ಾದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ
ೕಶೆಯು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆ ಹಲಿಗೆಗಳ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದವು. ಈ ಕಡೆಯೂ
ಆ ಕಡೆಯೂ ಬರಹವಿತು್ತ. 16 ಆ ಶಿ ಾ ಾಸನಗಳು ದೇವರ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿದು್ದ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ ಅಕ್ಷರಗಳು
ದೇವರೇ ಬರೆದ ಾ್ದಗಿತು್ತ.
17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಉ ಾ್ಸ ಹದಿಂದ ಕೂ ಾಡು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ,
“ ಾಳೆಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದಕ್ಕವನು,
“ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದು ಜಯ ಧ ್ವನಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯಗೀತೆಯೂ ಅಲ್ಲ
ಸೋತು ಗೋ ಾಡುವವರ ಧ ್ವನಿಯೂ ಅಲ್ಲ,
ಾನ ಾಡುವವರ ಉ ಾ್ಲಸದ ಧ ್ವನಿಯೇ ಆಗಿದೆ” ಅಂದನು.
*
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ೕಶೆಯು ಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆ ಹೋರಿಕರುವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಜನರು ಕುಣಿ ಾಡುವುದನೂ್ನ
ಕಂ ಾಗ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಾಕಿ
ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟ ನು. 20 ಜನರು ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಅರೆದು
ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಾಡಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಕಲಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಿದನು.

ೕಶೆ ಆರೋನನನು್ನ ಕುರಿತು, “ನೀನು ಈ ಜನರಿಂದ ಮ ಾ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಾಡಿಸಿದಿಯ ಾ್ಲ
ಹೀಗೆ
ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇವರು ನಿನಗೇನು
ಾಡಿದರು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು, 22 ಆರೋನನು,
“ ಾ್ವಮಿಯವರು, ರೋಷಗೊಳ್ಳ ಾರದು ಈ ಜನರು ದುಷ್ಟ ಸ ್ವ ಾದವರು, ಹಠ ಾರಿಗಳು ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? 23 ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ದೇವರನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಡು, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ೕಶೆಗೆ ಏ ಾಯಿತೋ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ’
ಅಂದರು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು ‘ ಾರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಯಿದೆ
ೕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನನಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು’ ಅಂದೆನು. ಅವರು ಾಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿ ಾನು ಆ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾಗ ಈ
ಹೋರಿಕರುವಿನ ರೂಪವು ಉಂಟಾಯಿತು” ಅಂದನು.
25
ೕಶೆಯು ಜನರು ಅಂಕೆ ತಪಿ್ಪ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ
ಸಡಿಲ ಾಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು, 26 ಅವರು
ಕ್ರ ಮವಿಲ್ಲದೆ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ಾಳೆಯದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು,
“ಯೆಹೋವನ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಲೇವಿಯ
ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 27
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಾಗಿಲಿನ ವರೆಗೂ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸಹೋದರ, ಗೆಳೆಯ ಮತು್ತ ನೆರೆಯವ ಎಂದು ಲ ಸದೆ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
28 ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರು
ೕಶೆಯ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾಡಿದರು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರೊಳಗೆ
29
ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಹತ ಾದರು.
ೕಶೆಯು ಲೇವಿಯರಿಗೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಮಗನ ಾ್ನದರೂ ಸಹೋದರರ ಾ್ನದರೂ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
21 ಆಗ

ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದು್ದ

ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಮ ಾ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿರುವಿರಿ. ಆದರೂ ಾನು
ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು
ಾಡಿದ ಾಪಕೃ ತ ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತವನು್ನ ಾನು ಾಡಬಹುದೇನೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30

ಆಗ
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, “ಅ
್ಯೕ! ಈ ಜನರು ಮ ಾ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಚಿನ್ನದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಾಡಿ ದೇವರೆಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 32 ಆದರೂ ನೀನು ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ
ಅವರ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನು ಬರೆದಿರುವ ಜೀವಿತರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ
ಅಳಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
31

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ ಾರು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿದರೋ ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಾನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 34 ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಈ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನೋಡು, ನನ್ನ ದೂತನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಸುವನು, ಆದರೂ ನನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರ ಾಪಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು.” 35 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆರೋನನ ಕೈ ಯಿಂದ ಆ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
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ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುತಂದ ಈ ಜನರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ‘ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರಿಗೆ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು’ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗು. 2 ಾನು,
ನಿನಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ, ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ,
ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಾಗು ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಹೊರದೂಡುವೆನು. 3 * ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀನು ಹೋಗು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು
† ಂಡುತನದ ಜನರು. ಾನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟೕನು” ಅಂದನು.
4

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರು ದೋ ಾರೋಪಣೆಯ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ಅವರಲಿ್ಲ
5 ಯೆಹೋವನು
ಒಬ್ಬರೂ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು.
“ನೀನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನೀವು
ಂಡುತನವುಳ್ಳ ಜನರು,
ಾನು ಒಂದು
ಕ್ಷಣ
ಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬರುವು ಾದರೆ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಿಬಿಡುವೆನು.
ಆದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಈಗ ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಾನು ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು’ ” ಅಂದನು. 6 ಅದರಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮುಂದೆ
ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರ
ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ದೂರ ಾಗಿ ಾಕಿದ್ದನು. ಅದಕೆ್ಕ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಬಯಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗಿದ್ದ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 8
ೕಶೆಯು ಆ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಎದು್ದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತು,
ೕಶೆಯು ಆ ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 9
ೕಶೆಯು ಆ ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಕೂಡಲೆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಇಳಿದು ಆ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತತು್ತ ಾಗು ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಅಡ್ಡಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಡನೆ ಹೇಗೆ
ಾತ ಾಡುವನೋ ಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆನಂತರ
ೕಶೆಯು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನು. ಆದರೆ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೆಂಬ
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅವನ ಶಿಷ ್ಯ ನು
ಆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು, ಅದರ ಬಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
7

ೕಶೆಯ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ‘ಈ ಜನರನು್ನ ಆ ಸೀಮೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು’ ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಿಯಷೆ್ಟೕ.
ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಡುವೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ‘ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಬಲೆ್ಲ ನು. ನಿನಗೆ ನನ್ನ
ದಯೆ ದೊರಕಿತೆಂದೂ’ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವೆಯ ಾ್ಲ. 13 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿರುವು ಾದರೆ ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು
ಆಗ ನಿನ್ನ ದಯೆ ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ ಜ ಾಂಗವು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೆಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯು ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದು, ಾನು ನಿಮಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುವೆನು” ಅಂದನು. 15
ೕಶೆಯು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾರದೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಡ. 16 ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇವರಿಗೂ ನಿನ್ನ
12

*
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ದಯೆಯು ದೊರಕಿತೆಂಬುದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವುದರಿಂದ
ತಿಳಿದುಬರುವುದು? ಇದರಿಂದ ಾನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇವರೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷತೆಯುಳ್ಳವರೆಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಅಂದನು.
17 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನಿನಗೆ ನನ್ನ ದಯೆಯು ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಾನು ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು, “ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19 ಸ
ೕರ್ತ್ತಮತ್ವವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ ಾನು ನನ್ನ ‡ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ಾಮದ ಪೂಣರ್ ಮಹತ್ವವನು್ನ ನಿನೆ್ನದು ಾಗಿ
ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.
ಾನು
ಾರ ಮೇಲೆ ದಯೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಯೆ
ತೋರಿಸುವೆನು,
ಾರನು್ನ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆನೋ ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು” ಅಂದನು. 20 ಆದರೆ
ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಾರೂ
ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಬದುಕಿರ ಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು,
ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ನೀನು ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು. 22 ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯು ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ಾಟಿಹೋಗು ಾಗ ಾನು ಈ ಬಂಡೆಯ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇರಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಾಟಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಮರೆ ಾಡುವೆನು. 23 ತರು ಾಯ ಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ತೆಗೆ ಾಗ
ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗವನು್ನ ನೋಡುವಿಯೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮುಖವು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
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ೕಶೆಯು ಹೊಸ ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ.
ಧ ೕರ್ 10:1-5
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು
ದಲಿನ ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳಂತೆ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತಸಿಕೋ. ನೀನು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟ ಆ
ದಲನೆಯ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಈ ಹಲಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಾನು ಬರೆಯುವೆನು. 2 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ, ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರಬೇಕು. 3 ಾರೂ ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರ ಾರದು. ಈ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಾರೂ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಾಣಿಸಕೂಡದು; ಕುರಿದನಗಳೂ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಯ ಾರದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆದ ಾರಣ
ೕಶೆಯು
ದಲಿದ್ದ ಹಲಗೆಗಳಂತೆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತಸಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ತನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
6 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ; “ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ದೇವರು ಕರುಣಾಳುವು, ಕೃ ಾಳುವು, ದೀಘರ್ ಾಂತವುಳ್ಳವನು, ಪಿ್ರ ೕತಿಯುಳ್ಳವನು ಾಗು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ದೇವರು ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ; 7 ಾವಿ ಾರು ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ದಯೆತೋರಿಸುವವನು; ದೋ ಾಪ ಾಧ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನು; ಆದರೂ ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ತಂದೆಗಳ
ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಾಲು್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಡುವವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂಬುದೇ.
8
ೕಶೆ ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 9 “ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆಯು ನನಗೆ
ದೊರಕಿರುವು ಾದರೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನರು * ಂಡುಬುದಿ್ಧಯವರೇ;
ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀನು ನಮ್ಮ
ಎಂದನು.
‡

33:19 ಸ

ೕರ್ತ್ತಮತ್ವವನು್ನ.

ಾಪಗಳನೂ್ನ, ಅಧಮರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು”
*

34:9 ಕಠಿಣ ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರು.
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ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನವೀಕರಣ
ವಿ ೕ 23:14-19; ಧ ೕರ್ 7:1-5; 16:1-17
10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಕೇಳು,
ಾನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ
ಾವ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ ಾದರೂ ನಡೆಯದಂಥ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರು ನೋಡುವಂತೆ ನಡೆಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಯೆಹೋವನು
ಾಡುವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ. 11 ಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಇಗೋ, ಾನು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ
ಾಗು ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 12 ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರುವ
ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ;
ಾಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಉರುಲಿನಂತಿರುವುದು. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅವರ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
14 ಏಕೆಂದರೆ ತೀಕ್ಷ ್ಣತೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ
ಕಡಿದು ಾಕಬೇಕು.
ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ
ಾವ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ
15 ನೀವು ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳ ಾರದು.
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ,
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾಗ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಯಜ್ಞಭೋಜನಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಕರೆ ಾನು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಭೋಜನ ಾಡಬೇ ಾದೀತು,
16 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ರಿ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಪುತಿ್ರ ಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅದು
ಾಗರ್ ಾಗುವುದು; ತರು ಾಯ ಆ ಸೊಸೆಯರು ತವರುಮನೆಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಎಂಬ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಕೆ್ಕ ಎಳೆ ಾರು, ಎಚ್ಚರ. 17 ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
“ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು
ಚೈ ತ ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ನೀವು ಚೈ ತ ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲವೇ?
18

19 “ಪ್ರ ಥಮ ಗಭರ್ಫಲವೆ

ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದನ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಗಂ ಾದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ನನ್ನದೇ. 20 ಕತೆ್ತಯ ಮರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು;
ಾಗೆ ಬಿಡಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬದಲು ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೂ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
21 “ಆರು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡದೆ
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿರಬೇಕು. ಉಳುವ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೊಯು್ಯ ವ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆಯೇ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡದೆ ಇರಬೇಕು.
22 “ಗೋದಿ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರ ಥಮ ಫಲದ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾಗಿ ಏಳು
ಾರಗಳ ನಂತರ
ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾಗ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ವಷರ್ದ ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಫಲಸಂಗ್ರ ಹದ ಹಬ್ಬವನೂ್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 23 ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು. 24 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವೆನು. ನೀವು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಶೆಪಟು್ಟ ಅಪಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
25 “ನನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ

ಪಸ್ಕದಲಿ್ಲ

ನೀವು

ಾಡು ಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು.
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನು್ನ ಮರುದಿನದ ಸೂ
ೕರ್ದಯದವರೆಗೂ
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26 ಭೂಮಿಯ ಪ್ರ ಥಮ ಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ

ಾದುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಕೂಡದು.”
27 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಈ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಾಕ್ಯ ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡಲೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಗಡಲೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಅ ಾಪಿಸಿದನು.
28
ೕಶೆಯು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಇದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅವನು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಹತು್ತ
ಆ ಗಳನು್ನ ಆ ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು.
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ೕಶೆಯ ಮುಖ
ೕಶೆಯು ಆ ಾ ಾಸನಗ ಾದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸೀ ಾಯಿ
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ಆತನ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಮುಖವು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ; ಆದರೆ ಅ ಪ್ರ ಾವವು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 30
ೕಶೆಯ
ಮುಖವು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಆರೋನನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟರು. 31 ಆದರೆ
ೕಶೆಯು ಅವರನು್ನ ಕರೆಯಲು ಆರೋನನೂ ಸಮೂಹದ
ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು;
ೕಶೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು. 32 ತರು ಾಯ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ೕಶೆಯು ಾನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಹೊಂದಿದ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 33
ೕಶೆಯು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ
ನಂತರ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡನು. 34
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಈ ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಹೊರಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಆ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35
ೕಶೆಯ ಮುಖವು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ ಾರಣ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ತನ್ನ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ ಮುಸುಕನು್ನ ಪುನಃ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು.
29

35
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮಗಳು
ೕಶೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆರು ದಿನಗಳು ನೀವು ಕೆಲಸ
ಾಡಬೇಕು;
ಏಳನೆಯ ದಿನವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದಿನ; ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅಂದು ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಬೇಕು; ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು; 3 ನೀವು
ಾಸಿಸುವ
ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಹೊತಿ್ತಸ ಾರದು ಎಂದು” ಹೇಳಿದನು.
1

5

ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳು
ವಿ ೕ 25:1-9
4
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸವರ್ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಹೀಗೆಂದನು: “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನಸಿ್ಸರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತರಬೇ ಾದ ಆ ಾಣಿಕೆಯು
ಎಂಥ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ; ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ ಎಂಬ ಲೋಹಗಳು, 6 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು
ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳು, ಾರುಬಟೆ್ಟ ಗಳು, ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟ ಗಳು, 7 ಹದ ಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ
ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳು, ಕಡಲ ಾ್ರ ಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳು, ಜಾಲೀಮರವು, ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯು,

ವಿ
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ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳು,
ಏ
ಬೇ ಾಗಿರುವ ರತ್ನ ಗಳು ಾಗು ಎದೆಪದಕದಲಿ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇ ಾದ ಾ ಾ ರತ್ನ ಗಳು ಇವೇ.

ೕದ್ ಕವಚಕೆ್ಕ
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ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಉಪಕರಣಗಳು
ವಿ ೕ 39:32-43
10 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾನಿಗ ಾದ ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳು ಬಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಬೇಕು.
11 ಅವರು
ಾಡಬೇ ಾದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ; ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ, ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳು,
ಕೊಂಡಿಗಳು, ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು, 12 ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷ,
ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಕಂಬಗಳು, ಕೃ ಾಸನ, ಅದನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವ ಪರದೆ, 13 ಮೇಜು, ಅದರ ಕಂಬಗಳು,
ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡತಕ್ಕ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳು, 14 ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳು, ಹಣತೆಗಳು, ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣ, 15 ಧೂಪವೇದಿ, ಅದರ ಕಂಬಗಳು, ಅಭಿಷೇಕ ತೈ ಲ,
ಪರಿಮಳಧೂಪದ್ರ ವ ,್ಯ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, 16 ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಅದರ ಾಮ್ರ ದ ಜಾಳಿಗೆ, ಕಂಬಗಳು,
ಉಪಕರಣಗಳು, ಬೋಗುಣಿ, ಅದರ ಪೀಠ, 17 ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು, ಅಂಗಳದ
ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, 18 ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳು, ಅಂಗಳದ ಗೂಟಗಳು, ಇವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳು, 19 ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದ
ಸೇವೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಸುಂದರ ಾದ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳು ಅಂದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇ ಾದ ಪವಿತ್ರ ಾಜಕವಸ್ತ ್ರ ಗಳು ಇವೇ” ಅಂದನು.
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಾಣಿಕೆಗಳು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ೕಶೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು.
21
ಾರನು್ನ ಹೃ ದಯವು ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿತೋ,
ಾರ ಮನಸು್ಸ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತೊ್ತೕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅದರ ಸಮಸ್ತ ಸೇವೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ, ಪವಿತ್ರ
ವಸ್ತ ್ರ ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದರು. 22 ಸಿದ್ಧಚಿತ್ತ ಾದ ಗಂಡಸರೂ, ಹೆಂಗಸರೂ
20

ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಕಡಗ, ಮೂಗುತಿ, ಮುದೆ್ರ ಯುಂಗರ, ಕಂಠ ಾಲೆ
ದ ಾದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 23
ಾರಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಾಗು ಕಡುಗೆಂಪು
ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳು, ಾರುಬಟೆ್ಟಯು, ಉಣೆ್ಣ ಬಟೆ್ಟಯು, ಹದ ಾಡಿದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ
ತೊಗಲುಗಳು ಾಗು ಕಡಲ ಾ್ರ ಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳು ಇದ್ದ ೕ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
24
ಾರಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಇಲ್ಲವೇ ಾಮ್ರ ಇತೊ್ತೕ ಅವರು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಜಾಲೀಮರವಿತೊ್ತೕ ಅವರು ಅದನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
25 ನಿಪುಣೆಯ ಾದ ಸಿ್ತ ೕಯರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಿಂದ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ನೂಲನೂ್ನ,
್ರ
ಹತಿ್ತಯ ನೂಲನೂ್ನ ನೇಯು್ದ ಆ ನೂಲನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 26 ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯ ಾದ ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
ಆಡಿನ ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ನೇಯು್ದ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 27 ಅಧಿಪತಿಗಳು ಏ ೕದ್ ಕವಚಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನ ಗಳನು್ನ, ಎದೆಪದಕದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇ ಾದ ರತ್ನ ಗಳನು್ನ, 28 ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಾಗು ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
29
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿತ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಯೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಗು ಾರದ ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳು
ವಿ ೕ 31:1-11
30
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವ ಾದ
ಹೂರನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಊರಿಯ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಬೆಚಲೇಲನೆಂಬವನನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಕ ಾತ್ಮಕ ಾದ ವಿ ಾ್ಯ ಸಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವುದಕೂ್ಕ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗು ಾಮ್ರ ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ
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ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 32 ರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವುದಕೂ್ಕ, ಮರದಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೇ ಕೆಲಸವನು್ನ

ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 33 ಅವನಿಗೆ
ದೇವ ಾತ್ಮ ವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಾನ, ವಿದೆ್ಯ, ವಿವೇಕಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ಶಿಲ್ಪಕ ಾ ಾನವನೂ್ನ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 34 ಅದಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಹ ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಾನ್
ಕುಲದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಒಹೋಲೀ ಾಬನಿಗೂ ವರಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 35 ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ
ಕಲಿ್ಪ ಸುವವರು, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ದ ಾರದಿಂದಲೂ, ಹತಿ್ತಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸ
ಾಡುವವರು, ನೇಯುವವರು, ಅಂತೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಸಬು ಾರರು
ಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಕಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”
1 “ಬೆಚಲೇಲನು
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ಾಗೂ ಒಹೋಲೀ ಾಬನು ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಪವಿತ್ರ ದೇವಮಂದಿರವನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ
ಾಡುವ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾದ
ಸಕಲವಿಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಕ್ರ ಮ ತಿಳಿದಿರುವವರು, ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡುವರು” ಅಂದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಬೆಚಲೇಲನನೂ್ನ ಒಹೋಲೀ ಾಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಾರ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾನವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನೋ,
ಾ ಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಪೆ್ರ ೕರಣೆ ಾಯಿತೋ ಅಂಥ
ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 3 ಅವರು ದೇವಮಂದಿರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವ
2

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ತಂದಿದ್ದ ಾಣಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ೕಶೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಪ್ರ ತಿದಿನ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಆಗ ದೇವಮಂದಿರದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು, 5 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಜನರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂದು” ಹೇಳಿದರು. 6 ಆಗ
ೕಶೆಯು ಇದನು್ನ
ಗಮನಿಸಿ, “ದೇವಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾಗಲಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಅದನು್ನ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
7 ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಜನರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳಿದ್ದವು.

ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣ
ವಿ ೕ 26:1-37
8 ಆ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು ಹೊಸೆದ ಾರಿನ ಹತು್ತ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಆ
ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳ ಾರಗಳಿಂದ ನೇಯೆ್ಗಯವರಂತೆ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಚಮ ಾ್ಕರ ಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಾಕಿ ಾಡಿದರು. 9 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪರದೆಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು
ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು್ಕ
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು. ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳು ಸ ಾನ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವು.
10 ಐದೈ ದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಿದರು. 11 ಈ ಎರಡು
ೕಡಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದರ
ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ 12 ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು; ಆ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಐವತೆ ವತ್ತರ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಎದು ಾಗಿ ಇರಿಸಿದರು. 13 ಅದಲ್ಲದೆ ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಆ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ೕಡಿಸಿದರು; ಹೀಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಗು ಾರ ಆಯಿತು.
14 ಬೆಚಲೇಲನು ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಣೆ್ಣಯ ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳಿಂದ ಆ
15 ಒಂದೊಂದು ಪರದೆಯು ಮೂವತು್ತ
ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಮೇಲಣ ಡೇರೆಯನು್ನ
ಾಡಿದನು.
ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು್ಕ
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು; ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಾಗಿದ್ದವು.
16 ಐದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಒಂ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಿದರು.
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ಒಂದೊಂದರ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ ವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 18 ಒಂದೇ
ಡೇರೆ ಾಗುವಂತೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ೕಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಮ್ರ ದ ಐವತು್ತ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು.
19 ಅದಲ್ಲದೆ ಹದ ಾಡಿರುವ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನೂ್ನ, ಕಡಲ ಾ್ರ ಣಿಯ
ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಡಿದರು.
20 ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು.
21 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಚೌಕಟೂ್ಟ ಹತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಒಂದುವರೆ
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ;
22 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಚೌಕಟೂ್ಟ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗಳಿಂದ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟ ಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ;
23 ಗು ಾರದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನೂ್ನ ಾಗೆ
ಾಡಿಸಿದರು.
ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು; 24 ನಲ್ವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟರು; ಒಂದೊಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟ ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗದಿ್ದಗೆಕಲ್ಲ ನು್ನ
ಇಟ್ಟರು. 25 ಾಗೆಯೇ ಗು ಾರದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ 26 ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಚೌಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆಕಲ್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 27 ಗು ಾರದ
ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಆರು ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. 28 ಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದ
ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 29 ಅವು ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ
ಅಂದರೆ
ದಲನೆಯ ಬಳೆಯವರೆಗೂ
ೕಡಿಸಿದ್ದವು; ಾಗೆ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ
ಾಡಿದರು.
30 ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಒಟು್ಟ
ಹದಿ ಾರು ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. 31 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 32 ಗು ಾರದ ಎರಡು
ಕಡೆಗಳ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳಿಗೂ ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳಿಗೂ ಐದೈ ದು
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 33 ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳ ನಟ್ಟ ನಡುವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಗುಳಿಯು ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದರು. 34 ಆ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಅಗುಳಿಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆ ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು.
35 ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಾರಿನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದ
ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗೆ ಚಮ ಾ್ಕರ ಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಾಕಿ ಒಂದು ತೆರೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಾಲು್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿದರು.
37 ಡೇರೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹುರಿ ಾರಿನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದ
ಕಸೂತಿ ಾಕಿ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು. 38 ಆ ಪರದೆಯನು್ನ ತೂಗು ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐದು ಕಂಬಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿಗೂ, ಕಟು್ಟ ಗಳಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ಐದು ತಳ ಾಗಗಳನು್ನ ಾಮ್ರ ದಿಂದ ಾಡಿದರು.

37
ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆ
ವಿ ೕ 25:10-22
1 ಬೆಚಲೇಲನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಎರಡುವರೆ
ಳ ಉದ್ದ,
ಒಂದುವರೆ
ಳ ಅಗಲ ಾಗೂ ಒಂದುವರೆ
ಳ ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿತು್ತ. 2 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಅದರ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಮತು್ತ ಒಳಗಡೆಯೂ ಹೊದಿಸಿದನು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲು ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 3 ಾಲು್ಕ ಬಂ ಾರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿ ಅದರ ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ,
ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 4 ಮತು್ತ ಜಾಲೀಮರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 5 ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಮಂಜೂಷದ ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು.
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ಇದಲ್ಲದೆ ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದಿಂದ *ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅದು ಎರಡುವರೆ
ಳ ಉದ್ದವು,
ಒಂದುವರೆ
ಳ ಅಗಲವೂ ಆಗಿತು್ತ. 7 ಬೆಚಲೇಲನು ಕೃ ಾಸನದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಎರಡು
ಬಂ ಾರದ ಆ ಾರಗಳನು್ನ ನ ಾಸಿಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು. 8 ಕೃ ಾಸನದ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೃ ಾಸನಕೆ್ಕ
ೕಡಿಸಿದನು. 9 ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿರುವಂತೆಯೂ, ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಮುಚು್ಚವಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ಮುಖಗಳು ಎದುರು ಬದು ಾಗಿ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವು.
6

ರೊಟಿ್ಟಯ ಮೇಜನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 25:23-30
10 ಬೆಚಲೇಲನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮೇಜನು್ನ
ಾಡಿದನು.
ಅದು ಎರಡು
ಳ ಉದ್ದವೂ
ಒಂದು
ಳ ಅಗಲವೂ ಒಂದುವರೆ
ಳ ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿತು್ತ. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 12 ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲು ಅಂಗೈ
13 ಮೇಜನು್ನ
ಅಗಲದ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಅದಕೂ್ಕ ಾಲು್ಕ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟದನು.
ಎತು್ತವ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಾಲು್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿ ಅದರ
ಾಲು್ಕ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ
ೕಡಿಸಿದನು. 14 ಆ ಬಳೆಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 15 ಮೇಜನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿ ಾಗಿ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 16 ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇ ಾದ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಹರಿ ಾಣಗಳು,
ಧೂ ಾರತಿಗಳು, ಹೂಜಿಗಳು, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದನು.
ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 25:31-40
17 ಮತು್ತ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅದರ ಬುಡವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಂಬವನು್ನ
ನ ಾಸಿಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿದನು. ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅಖಂಡ ಾಗಿ ಪುಷ್ಪದಗೊಂಚಲುಗಳು, ಪುಷ್ಪ ಗಳು,
ಗು್ಗಗಳು ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಹೊರಟಂತೆ ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. 18 ಕಂಬದ ಒಂದೊಂದು
ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಒಟು್ಟ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳು ಇದ್ದವು. 19 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಮೂರು ಮೂರು ಪು ಾ್ಪಕೃ ತಿಗಳಿದ್ದವು; ಒಂದೊಂದು
ಆಕೃ ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪವೂ, ಒಂದು
ಗು್ಗ ಇದ್ದವು. ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆಯೇ
ಇದ್ದವು. 20 ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಪುಷ್ಪ ಗಳೂ,
ಗು್ಗಗಳೂ ಇರುವ ಹೂ
ಗೊಂಚಲುಗಳಂತೆ ಾಲು್ಕ ಪು ಾ್ಪಕೃ ತಿಗಳು ಇದ್ದವು. 21 ಎರಡೆರಡು ಕೊಂಬೆಗಳು ಕವಲು ಒಡೆದಿರುವ
ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಗು್ಗ, ಕೊಂಬೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕವಲೊಡೆದಿರುವ ಜಾಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೊಂದು
ಗು್ಗ ಹೀಗೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಆರು ಾಖೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಗು್ಗಗಳಿದ್ದವು. 22
ಗು್ಗಗಳು, ಾಖೆಗಳು
ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಗೊಂಡಿದ್ದವು. ದೀಪಸ್ತಂಭವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದಿಂದ ಏಕ ಾಗಿ
23 ಅದರ ಏಳು ಹಣತೆಗಳನೂ್ನ ಅದರ ಕತ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ದೀಪದ ಕುಡಿತೆಗೆಯುವ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
24 ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
†
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 30:1-5
25 ಅವನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಒಂದು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ,
ಒಂದು
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯು ಇದು್ದ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಎತ್ತರವು ಎರಡು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ
ಕೊಂಬುಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಏಕ ಾಗಿದ್ದವು. 26 ಅದರ ಮೇ ಾ್ಭ ಗಕೂ್ಕ ಹಲಗೆಗಳಿಗೂ ಾಲು್ಕ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಲಗೆಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೂ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
*

37:6 ಮುಚ್ಚಳ.

†

37:24 35 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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27 ಅದನು್ನ ಎತು್ತವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದ

ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ಾ್ಕಗಿ ತೋರಣದ ಕೆಳಗೆ ವೇದಿಕೆಯ
ಎರಡು ಾಶ್ವರ್ಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ೕಡಿಸಿದನು. 28 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.
ಅಭಿಷೇಕ ತೈ ಲವನು್ನ ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 30:22-38
29 ಅದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕತೈ ಲವನೂ್ನ
ಪರಿಮಳದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದ
ಾಡಿದ ಸ್ವಚ್ಛ ಾದ ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಾಡುವವರ ವಿ ಾನದ
ಪ್ರ ಾರವೇ ತ ಾರಿಸಿದನು.

38
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
ವಿ ೕ 27:1-8
1 ಅವನು ದಹನ ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅದು ಐದು
ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಐದು
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಎತ್ತರ ಮೂರು
ಳ ಾಗಿತು್ತ.
2 ಅದರ
ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು; ಅವು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದಲೇ
3 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
ಆ ವೇದಿಗೆ ಾಮ್ರ ದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.
ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು, ತೊಟಿ್ಟ ಗಳು, ಮುಳು್ಳಚಮಚಗಳು,
ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆಗಳು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಮ್ರ ದಿಂದ ಾಡಿದನು. 4 ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಮ್ರ ದ
ಜಾಲರಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬುಡದಿಂದ ನಡುವಿನ ತನಕ ಇರುವಂತೆ ಾಕಿದನು. 5 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತ ಹಿಡಿಯುವ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಮ್ರ ದ ಜಾಲರಿಯ ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿದನು.
6 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿಸಿ ಾಮ್ರ ದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದನು. 7 ಎರಡು ಬದಿಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಬರಿ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಂತೆ ಾಡಿಸಿದನು.
8 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಕೊಟ್ಟ ದಪರ್ಣಗಳಿಂದ ಾಮ್ರ ದ
ತೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಅದರ ಪೀಠವನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
ಗು ಾರದ ಅಂಗಳವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 27:9-19
9 ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಅಂಗಳವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು.
ಆ ಅಂಗಳದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಪರದೆಗಳು
10 ಅವುಗಳಿಗೆ
ನಯ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ, ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು.
ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರ ದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಾಗೂ
11 ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೂರು
ಕಟು್ಟ ಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.
ಳ ಉದ್ದ ಾದ
ಪರದೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರ ದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ
ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಕಟು್ಟ ಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 12 ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾದ
ತೆರೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಹತು್ತ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ
ಕಟು್ಟ ಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದವು. 13 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಗಳದ ಅಗಲವು ಐವತು್ತ
ಳ ಾಗಿತು್ತ.
14-15 ಅಲಿ್ಲ
ಾಗಿಲಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹದಿನೈ ದು
ಳ ಉದ್ದ ಾದ ತೆರೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಮೂರು ಮೂರು ಕಂಬಗಳೂ ಮೂರು ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು. 16 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಪರದೆಗಳೆಲ್ಲವು ನಯ ಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು; 17 ಕಂಬಗಳ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು
ಾಮ್ರ ದವುಗಳು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ, ಕಟು್ಟ ಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯವು; ಅವುಗಳ ಬೋದಿಗೆಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯ
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ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂಗಳದ ಎ ಾ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕಟು್ಟ ಗಳಿದ್ದವು. 18 ಅಂಗಳದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲದ್ದ ಪರದೆಯು ನಯ ಾದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದವರ ಕೈ ಯಿಂದ ಾಡಿದ ಾಗೆಯೇ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಅದರ ಉದ್ದವು
ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಅಗಲವು ಅಂಗಳದ ಮಿಕ್ಕ ಪರದೆಗಳಂತೆ ಐದು
ಳ. 19 ಾಗಿಲಿಗೆ
ಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳೂ ಾಲು್ಕ ಾಮ್ರ ದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ, ಕಟು್ಟ ಗಳಿಗೆ ಾಗು
ಬೋದಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಗಡುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದವು. 20 ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳೂ ಅಂಗಳದ
ಗೂಟಗಳೂ ಾಮ್ರ ದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.
ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲ ಉಪ

ೕಗಿಸಿದ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳು

21 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು

ಾರವನು್ನ ಅಂದರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಯಮದ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಉಪ
ೕಗಿಸಿದ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಲೆ ಾ್ಕಚಾರ:
ೕಶೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಈ ಾ ಾರನು ಲೇವಿಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿಸಿದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಖಚುರ್ ವೆಚ್ಚ ಗಳು.
22

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಹೂರನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಊರಿಯ
ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದ ಬೆಚಲೇಲನೇ ಾಡಿದನು. 23 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕುಲದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ
ಮಗ ಾದ ಒಹೋಲೀ ಾಬನು ಸೇರಿದ್ದನು; ಇವನು ಶಿಲ್ಪವಿದೆ್ಯ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು, ಕ ಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿಸುವವನು ಾಗು ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ನೂಲಿನಿಂದ ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸ ಾಡುವವನು ಆಗಿದ್ದನು.
24

ದೇವಮಂದಿರದ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ
ೕಗಿಸಿದ ಾಣಿಕೆಯ ಬಂ ಾರವು ದೇವರ
ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಶೆಕೆಲಿನ ಮೇರೆಗೆ *ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಬತು್ತ ತ ಾಂತು ಮತು್ತ ಏಳುನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್.
25 ಸಮೂಹದ ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ
ಾಖಲಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆಂದು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ತೂಕವು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಶೆಕೆಲಿನ ಮೇರೆಗೆ †ನೂರು ತ ಾಂತು ಾಗು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರ
ಎಪ್ಪತೆ ದು ಶೆಕೆಲ್. 26 ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಶೆಕೆಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು “ಬೆ ಾ” ಅಂದರೆ
ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್ ಆಗಿತು್ತ. ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವರು ಾಗೂ ಅದಕೂ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ ್ಟ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಗಿತು್ತ. 27 ದೇವಮಂದಿರದ
ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಪರದೆಯ ಕಂಬಗಳ ಮೆಟು್ಟ ವಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಎರಕಹೊಯು್ಯ ವುದರಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಗದಿ್ದಗೆಕಲಿ್ಲಗೆ ಒಂದೊಂದು ತ ಾಂತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯು ಉಪ
ೕಗಿಸ ಾಯಿತು.
28 ಮಿಕ್ಕ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಎಪ್ಪತೆ ದು ಶೆಕೆಲಿನಿಂದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟ ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿ
ಅವುಗಳ ಅಗುಳಿಗಳಿಗೆ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು.
29

ಜನರು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾಮ್ರ ದ ಲೆಕ್ಕವು ಎಪ್ಪತು್ತ ತ ಾಂತು ಮತು್ತ ಎರಡು ಾವಿರದ
ಾನೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿತು್ತ. 30 ಅವುಗಳಿಂದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಮೆಟು್ಟ ವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ,
ಾಮ್ರ ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ, ಅದರ ಾಮ್ರ ದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ,
31 ಅಂಗಳದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಅಂಗಳದ
ಾಗಿಲಿನ ಮೆಟು್ಟವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಗು ಗು ಾರದ ಮತು್ತ
ಅಂಗಳದ ಎ ಾ್ಲ ಗೂಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

39
ಾಜಕರಿಗೆ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ವಿ ೕ 28:1-14
*

38:24 ಸು

ಾಡಿದು್ದ

ಾರು 1,050 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರ.

†

38:25 3,500 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಮತು್ತ 30 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.

ೕಚನ ಾಂಡ 39:1

ವಿ

140

ವಿ

ೕಚನ ಾಂಡ 39:21

1

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದ
ದೇವಮಂದಿರದ ಸೇವೆಗೆ ಅಲಂ ಾರ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆರೋನನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿದರು.
2ಮ ಾ
ಾಜಕನ ಏ ೕದೆಂಬ ಕವಚವನು್ನ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ
ಾರದಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಾಡಿದರು. 3 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದೊಡನೆಯೂ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟ
ಡನೆಯೂ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದವರ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೇರೆಗೆ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಬಡಿದು ಹಗುರ ಾದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. 4 ಏ ೕದ್ ಕವಚಕೆ್ಕ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು;
ಅದರ ಎರಡು ಅಂಚುಗಳು
ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 5 ಕವಚದ ಮೇಲಿರುವ ಕಸೂತಿ ನಡುಕಟು್ಟ ಕವಚಕೆ್ಕ
ಏಕ ಾಗಿದು್ದ ಅದರಂತೆಯೇ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲು, ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳಿಂದಲು ಾಗೂ
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದಲೂ
ಾಡಲ್ಪಟಿ ್ಟತು್ತ. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿದರು.
6

ಮು ಾ್ರ ಕ್ಷವನು್ನ ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಮೇಧಕರತ್ನ ಗಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತ ಆ ರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಕುಂದಣದಲಿ್ಲ ಹಚಿ್ಚದರು. 7 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಆ ರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲಿರುವ
ಪಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಬಿಗಿಸಿದನು.
ಏ ೕದ್ ಕವಚವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 38:1-7
8 ಏ
ೕದ್ ಕವಚದಂತೆಯೇ ಕಸೂತಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ನಯ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಎದೆಯಪದಕವನು್ನ
9 ಅದು ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ.
ಾಡಿದನು.
ಆ ಎದೆಯಪದಕವು ಎರಡು ಪದರುಗಳು್ಳಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ;
ಅದು ಒಂದು ಗೇಣು ಉದ್ದವೂ ಒಂದು ಗೇಣು ಅಗಲವೂ ಆಗಿತು್ತ. 10 ಅದರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಾಲು್ಕ ಾಲುಗ ಾಗಿ ರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದರು.
ದಲನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ ್ಯ ಾಗ ಮತು್ತ
11 ಎರಡನೆಯ
12 ಮೂರನೆಯ
ಸ್ಫಟಿಕಗಳು.
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪಚೆ್ಚ, ನೀಲಮಣಿ ಮತು್ತ ವಜ್ರ ಗಳು.
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ, ಸುಗಂಧಿ ಮತು್ತ ಪದ್ಮ ಾಗಗಳು. 13 ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ, ಬೆರುಲ್ಲ
ಮತು್ತ ವೈ ಡೂಯರ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಕುಂದಣಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು. 14 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರ ಾರ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನ ಗಳಿದ್ದವು; ಮು ಾ್ರ ಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 15 ಎದೆಪದಕದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ
ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ನೇಯೆ್ಗಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿದರು. 16 ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನೂ್ನ
ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿ ಆ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಎದೆಪದಕದ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ
ೕಡಿಸಿದರು. 17 ಹೆಣಿಗೇಕೆಲಸದ ಆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಪದಕದ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ
ೕಡಿಸಿದರು. 18 ಹೆಣಿಗೇಕೆಲಸದ ಆ ಸರಪಣಿಗಳ ಅಂಚುಗಳನು್ನ ಏ ೕದ್ ಕವಚದ
ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಬಳೆಗಳ ಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ
ೕಡಿಸಿದರು. 19 ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಪದಕದ ಒಳಗಣ ಅಂಚಿನ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಕವಚದ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇಟ್ಟರು.
20 ಅವರು ಬೇರೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಕವಚದ ಎರಡು ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟ ಗಳ ಮುಂ ಾಗದ
ಕೆಳಗೆ, ಏ ೕದ್ ಕವಚವನು್ನ
ೕಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಆ ಕಸೂತಿಯ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದರು. 21 ಎದೆಯಪದಕವು ಕಸೂತಿಯ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಗಿ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ
ಕವಚದಿಂದ ಕಳಚಿಬೀಳದಂತೆಯೂ ಅದರ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಕವಚದ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡಿದರು.

ವಿ
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ಾಜಕರ ಇತರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ತ ಾರಿಕೆ
ವಿ ೕ 28:31-43
22 ಬೆಚಲೇಲನು ಏ
ೕದ್ ಕವಚದ ಸಂಗಡ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ನೀಲಿಬಣ್ಣದ
23 ತಲೆತೂರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೊರಳು
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೇ ನೇ ಾರನ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಾಡಿದನು.
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡಿ ಅದು ಹರಿಯದಂತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನೇಯೆ್ಗ ಕಸೂತಿಯನು್ನ
ಾಕಿದನು.
24 ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದ ಾಳಿಂಬೆ
ಹಣಿ್ಣ ನಂತೆ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 25 ಮತು್ತ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನಿಲುವಂಗಿಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಾಳಿಂಬೆ ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟರು. 26 ಚಿನ್ನದ ಗೆಜೆ್ಜಯೂ ಾಳಿಂಬೆಯಂತಿರುವ ಚೆಂಡೂ
ಒಂ ಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಇರುವ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವು.
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿದನು.
27

ಅವರು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಯ ಾದ ಾರಿನಿಂದ ನೇ ಾರರ ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನೂ್ನ, 28 ನಯ ಾದ
ಾರಿನಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ,
ಾಜಕರ
ಅಲಂ ಾರ ಾದ ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಾಗೂ ಚಡಿ್ಡಗಳನು್ನ, 29 ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು
ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡುಕಟ್ಟ ನೂ್ನ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿದರು.
30 ಅವರು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಿರೀಟಕೆ್ಕ
ಾಸಿಂಗವನು್ನ
ಾಡಿ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಕೆತು್ತವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನು್ನ ಬರೆದರು. 31 ಅದನು್ನ ಮುಂ ಾಸಕೆ್ಕ
ೕಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅದನು್ನ ಾಡಿದರು.

ಕೆಲಸದ ಮು ಾ್ತಯ
ವಿ ೕ 35:10-19
32 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸವೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅದನು್ನ ಾಡಿದರು.
33

ೕಶೆಗೆ

ಆಗ ಅವರು ಆ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಗು ಾರವನು್ನ, ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ,
ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, 34 ಹದ ಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ
ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ
ಾಡಿದ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ, ಕಡಲ ಾ್ರ ಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ
ಾಡಿದ
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ
ಾಗೂ ಗಭರ್ಗುಡಿಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವ ಪರದೆಯನು್ನ, 35 ಆ ಾ ಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ, ಅದರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ, ಕೃ ಾಸನವನು್ನ, 36 ಮೇಜನು್ನ, ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ,
ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, 37 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ, ಅದರ ಮೇಲಿಡಬೇ ಾದ
ಹಣತೆಗಳನು್ನ, ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, 38 ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ,
ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲವನು್ನ, ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪವನು್ನ, ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಯನು್ನ, 39 ಾಮ್ರ ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ, ಅದರ ಾಮ್ರ ದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ, ಅದರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ, ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ,
40 ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಅದರ ಪೀಠವನು್ನ, ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಮೆಟು್ಟ ವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಅಂಗಳದ
ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಯನು್ನ, ಅದರ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ, ಗೂಟಗಳನು್ನ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಬೇ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, 41 ದೇವಮಂದಿರದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅಲಂ ಾರ ವಸ್ತ ್ರ
ಅಂದರೆ ಆರೋನನಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತಂದರು.
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ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ೕಶೆಯು ಪರೀ ಸಿ ನೋಡ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆಯೇ
ಅವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ೕಶೆಯು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
43

40
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ

ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, 2 “ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಪ್ರ ಥಮ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರವನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. 3 ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಪರದೆಯಿಂದ ಮರೆ ಾಡಬೇಕು. 4 ಆ ಮೇಲೆ ಮೇಜನು್ನ ಒಳಗೆ ತಂದು ಅದರ ಮೇಲಿಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಸರಿ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು; ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಒಳಗೆ ತಂದು ಅದರ ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.
5 ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಎದು ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ
6 ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ
ಪರದೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಇರಿಸಬೇಕು. 7 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ
ತೊಟಿ್ಟ
ಂದನು್ನ ಇಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. 8 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆವರಣವನು್ನ
ತೆರೆದು, ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ ತೂಗಿಬಿಡಬೇಕು.
1

“ನೀನು ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನನ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು; ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
10 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
9

ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು; ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಅದರ ಪೀಠವನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.

11

ನೀನು ಾಮ್ರ ದ ಬೋಗುಣಿಯನೂ್ನ

12 “ಅದಲ್ಲದೆ ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿ 13 ಆರೋನನು ನನಗೆ
ಾಜಕ ಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 14 ಆ ನಂತರ ನೀನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ 15 ಅವರಿಗೆ
ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ
ಾಜಕ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಅವರ ತಂದೆಯನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಾಜಕತ್ವವು ಅವರಿಗೂ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದನು.
17

ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಪ್ರ ಥಮದಿನದಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಗು ಾರವನು್ನ ತೆರೆದನು.
ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ ತೆರೆದು ಅದಕೆ್ಕ ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಡೇರೆಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ ಆ
ಡೇರೆಗೆ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆ
ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದನು.
18

20 ಅವನು ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಮಂಜೂಷಕೆ್ಕ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ
ಇರಿಸಿದನು. 21
ೕಶೆಯು ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ತಂದು, ಅದರ ಮುಂದೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಇರಿಸಿ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿದನು.
22

ೕಶೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ತೆರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮೇಜನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.
23
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24

ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಮೇಜಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಗು ಾರದ ದ ಣ
ಾಗದಲಿ್ಲ
ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 25 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗೆ, ಅದರ ಹಣತೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಇರಿಸಿದನು.
26 ಮತು್ತ ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ತೆರೆಯ ಎದುರಿಗೆ
ಇರಿಸಿದನು. 27 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ
ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಿದನು. 28 ಅವನು ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿದನು. 29 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿದನು.
30 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ೕಶೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ
ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇರಿಸಿ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದನು. 31
ೕಶೆಯು,
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೈ ಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. 32 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗಲೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಬರು ಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
33
ೕಶೆಯು ಗು ಾರಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ಸುತ್ತಲು ಅಂಗಳದ ಆವರಣವನು್ನ ತೆರೆದು ಅಂಗಳದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿದನು. ಈ ಪ್ರ ಾರ
ೕಶೆ ಆ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಗಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ
ಅರಣ್ಯ 9:15-23
34 ಆಗ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು; ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಗು ಾರವನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 35 ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸದ ತುಂ ಾ ಅವರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಗು ಾರದೊಳಗೆ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ್ದದರಿಂದಲೂ
ೕಶೆಯು ಗು ಾರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
36 ಆ ಮೇಘವು ಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮುಂದೆ ಪ್ರ
ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 37 ಆ ಮೇಘವು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗದೇ ಇದು್ದ ಅದು ಹೊರಡುವ ತನಕ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡದೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. 38 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಹಗಲು
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮೇಘವು ಗು ಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುತಿ್ತತು್ತ; ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಮೇಘದೊಳಗೆ
ಅಗಿ್ನಯು ಇರುತಿ್ತತು್ತ.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವದ ವಿಷಯವು ಪುಸ್ತಕದ ಮು ಾ್ತಯದ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳು ಇವೇ.”
(27:34;
7:38; 25:1; 26:46). ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹಲ ಾರು ಐತಿ ಾಸಿಕ
ಕಥನಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತ್ತದೆ (8:10; 24:10-23).
ಾಜಕ ಾಂಡ (ಲೆವಿಟಿಕಸ್) ಎಂಬ ಪದವು ಲೇವಿ
ಕುಲದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ
ಾಜಕ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ಆ ಾಧನೆಯ
ಾಯಕ ಾಗಿರಲು ಕತರ್ನಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಲೇವಿಯರ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳನು್ನ,
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚು್ಚ ಗಮ ಾಹರ್ ಾಗಿ, ಎ ಾ್ಲ
ಾಜಕರು ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆ ಯನು್ನ ನೀಡ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಜನರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಜೀವನವನು್ನ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 1,446 - 1,405 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾಜಕ ಾಂಡದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನಿಯಮದ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾಳೆಯ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ಾಜಕರಿಗೂ,
ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೂ ಬರೆಯ ಾಯಿತು.

ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಮುಂಬರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರ

ಉದೆ್ದೕಶ
ಾಜಕ ಾಂಡ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗಿಂದ
ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಾಜಕ ಾಂಡ ಪುಸ್ತಕವು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಜ ಾಂಗವು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಂಸ್ಕ ೃ ತಿ ಮತು್ತ ಧಮರ್ವನು್ನ ಈಗ ಾನೇ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಬಂದಿದೆ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕ ೃ ತಿಗಳು ಮತು್ತ ಧಮರ್ಗಳು ಈ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕ ೃ ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ (ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ) ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಲು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲು ಾಜಕ ಾಂಡವು ಜನರಿಗೆ ಷರತು್ತಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾಣಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ಆ ಗಳು — 1:1-7:38
2. ದೇವರ ಾಜಕರ ಕುರಿತ ಆ ಗಳು — 8:1-10:20
3. ದೇವರ ಜನರ ಕುರಿತ ಆ ಗಳು — 11:1-15:33
4. ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮತು್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನದ ಕುರಿತ ಆ ಗಳು — 16:1-34
5. ಾ್ರ
ೕಗಿಕ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ — 17:1-22:33
6. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳು, ಜಾತೆ್ರ ಗಳು ಮತು್ತ ಹಬ್ಬ ಗಳು — 23:1-25:55
7. ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಕಿ್ಕರುವ ಷರತು್ತಗಳು — 26:1-27:34
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ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ವಿ ಾನ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

1

ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಶುವನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ
ಹಿಂಡಿನ ದನಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
3 “ ‘ಅವನು ದನವನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಗಂಡನು್ನ
ತರಬೇಕು.
ತನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚವಂತೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಅದನು್ನ
ತರಬೇಕು. 4 ಅವನು ಆ ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಡಬೇಕು; ಆಗ ಅದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಂಗೀ ಾರ ಾಗುವುದು.
5 “ ‘ಅವನು ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 6 ಅನಂತರ ಅವನು ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿದು
ಅದರ ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡು ತುಂ ಾಗಿ ಕಡಿಯಬೇಕು. 7 ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 8 ಆಮೇಲೆ
ಾಜಕರು ಅಂದರೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ, ತಲೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 9 ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆದನಂತರ
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗುತ್ತದೆ.
10 “ ‘ಒಬ್ಬ ನು ಆಡ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕುರಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನ ಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ
ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಗಂಡನು್ನ ತರಬೇಕು. 11 ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು. ತರು ಾಯ ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಾಕಬೇಕು. 12 ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡು ತುಂ ಾಗಿ ಕಡಿದ
ಮೇಲೆ ಾಜಕನು ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ, ತಲೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಣ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 13 ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಾಗು ಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ತೊಳೆದನಂತರ
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ.
14 “ ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವಂಥದು್ದ ಪ ಜಾತಿ
ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು
15
ಬೆಳವಕಿ್ಕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿ ಾಗಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವಂತೆ
ಾಡಿ ಹಿಂಗಿಸಬೇಕು. 16 ಅದರ
*ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಬೂದಿಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಕಬೇಕು. 17 ಅವನು ಆ ಪ ಯನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಭ ಗ ಾಗಿ ಹರಿಯಬೇಕು, ಅವನು ಅದನು್ನ
ವಿ ಾಗಿಸ ಾರದು. ಆದರೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಪೂ ಾ ಕಿತು್ತ ಾಕ ಾರದು. ಅನಂತರ
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಣ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ.

2

ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ
“ ‘ ಾವ ಾದರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ
ಅದು
ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯು್ದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಪವನು್ನ
1

*
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ಇಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಾಜಕನು ದೇವರಿಗೆ
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು. 3 ಆ ನೈ ವೇದ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದದು್ದ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು; ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ
ಹೋಮಶೇಷಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
4 “ ‘ನೀವು ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದರೆ, ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಹೋಳಿಗೆಗಳು ಅಥ ಾ ಎಣೆ್ಣ ಾಕಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಕಡುಬುಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು.
5 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಾನ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ವು ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಾ್ದದರೆ ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಾಗಿರಬೇಕು. 6 ನೀವು ಅದನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಮುರಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ಯ ಬೇಕು. ಇದು ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾಗಿದೆ. 7 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಾನ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಂಡಿ್ಲಯಲಿ್ಲ
ಪಕ್ವ ಾಡಿ ಾ್ದದರೆ ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದ ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಾಗಿರಬೇಕು. 8 ನೀವು ಈ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ
ಾಡಿದ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಅದನು್ನ
ಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು;
9
ಅವನೇ ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಾಜಕನು ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
10 ಾನ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದು್ದ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು; ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಹೋಮಶೇಷ ಾದ್ದರಿಂದ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
11 “ ‘ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಾವ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಾಡ ಾರದು.
ಾವ ಹುಳಿಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಡ ಾರದು. 12 ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬಹುದೇ ಹೊರತು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೋಮ ಾಡ ಾರದು.
13 ಎ ಾ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಗೂ ಉಪು ್ಪ ಾಕಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. *ಉಪು ್ಪ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ
ನಿಮಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಾವ ನೈ ವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ ಾದರೂ ಉಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ
ಇರ ಾರದು. ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಪ್ಪ ನು್ನ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು.
14 “ ‘ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾನ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ಪ್ರ ಥಮಫಲವನು್ನ ಸಮಪರ್ಣೆ
ಾಡಬೇ ಾದರೆ
ಗೋದಿಯ ಾಜ ಾದ ಹಸೀ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ, †ಉಮಿ್ಮ ಗೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
15

ಅದು ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವಸು್ತ ಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯು್ದ ಧೂಪವಿಡಬೇಕು.
ಾಜಕನು ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಉಮಿ್ಮ ಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧೂಪವೆಲ್ಲವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
16

3

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ
“ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ
ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಅವನು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುವು
ದನ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅದು ಗಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಣಾ್ಣಗಲಿ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿಯೇ
ಇರಬೇಕು. 2 ಅವನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯನಿ್ನಟು್ಟ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 3 ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಕರುಳುಗಳ
1

*
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ಮೇಲಣ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಎರಡು ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ, ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಕಳಿಜದ
ಹತಿ್ತರ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡದ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
5 ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ದ್ರ ವ ್ಯ ದೊಡನೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ
ಆಗಿರುವುದು.
6 “ ‘ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂಥದು ಕುರಿ ಅಥ ಾ ಆಡು ಆಗಿರುವ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, ಅದು ಗಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಣಾ್ಣಗಲಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 7 ಅದು ಕುರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ
ತಂದವನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 8 ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಯನಿ್ನಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಎದು ಾಗಿ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 9 ಆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ
ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಾಲದ ಕೊಬ್ಬ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಬೆನೆ್ನಲುಬಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ಅದನು್ನ, ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ ಎ ಾ್ಲ
ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, 10 ಎರಡು ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಮತು್ತ ಕಳಿಜದ
ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 11
ಾಜಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.
12 “ ‘ಸಮಪಿರ್ಸುವಂಥದು್ದ ಆಡು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಪಿರ್ಸುವವನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 13 ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯನಿ್ನಟು್ಟ, ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ
ಎದು ಾಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
14 ಅದರ ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ ಎ ಾ್ಲ
ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು.
ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, 15 ಎರಡು ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮದ ರೂಪ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವುದು. ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ
ಕೊಬೆ್ಬಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನದು. 17 ಕೊಬ್ಬ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ರಕ್ತವ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂಬುದು ನಿಮಗೂ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ’ ”
ಅಂದನು.
4

4

ತಿಳಿಯದೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನ ದೋಷಪರಿ ಾರ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ ‘ ಾರೇ ಆಗಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿ ದೋಷಿ ಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರ ಮ
ಹೀಗಿದೆ. 3 *ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ
ಾಜಕನೇ ದೋಷಿ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ,
ತನ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
4 ಅವನು ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು, ಅದರ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯನಿ್ನಟು್ಟ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 5 ಅಭಿಷಿಕ್ತ
ಾಜಕನು ಆ
ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು
ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ, ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದ ಮುಂದಿನ ತೆರೆಯ ಎದು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 7 ಆಗ
ಾಜಕನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ
*
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ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪರಿಮಳಧೂಪವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ, ಹೋರಿಯ
ಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 8 ಆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಅಂದರೆ ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, 9 ಎರಡು ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳನು್ನ,
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಮತು್ತ ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳ
ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. 10 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದರಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ
ಾಡಬೇಕು. 11 ಆ ಹೋರಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಚಮರ್, ಾಂಸ, ತಲೆ, ಾಲುಗಳು,
12 ಕರುಳುಗಳು, ಕರುಳುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕಲ್ಮ ಷ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕುವ ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಮೂಹದ ದೋಷಪರಿ ಾರ
‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ †ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಯದೆ ದೋಷಿಗ ಾದರೆ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರೆ, 14
ದಲು ತಮಗೂ
ಮರೆ ಾಗಿದ್ದ ಆ ದೋಷವು ತಿಳಿದುಬಂದ ನಂತರ ಅದನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತರಿಸಬೇಕು.
15 ‡ಸಮೂಹದ ಹಿರಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 16 ಅಭಿಷಿಕ್ತ
ಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ತಂದು, 17 ಅದರಲಿ್ಲ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ, ತೆರೆಯ ಮುಂದೆ ಯೆಹೋವನ
18 ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು.
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಧೂಪವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ ಉಳಿದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು.
19 ಅವನು ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 20 ಅವನು
(ಅಭಿಷಿಕ್ತ
ಾಜಕ) ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು
ವಿಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ, ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿದನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. 21 ಆ
ದಲನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಪ್ರ ಾರ ಈ ಹೋರಿಯನು್ನ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು.
ಇದು ಜನಸಮೂಹದ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ.
13 “

ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಯ ದೋಷಪರಿ ಾರ
“ ‘ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿ ತನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿ ದೋಷಿ ಾದರೆ, 23 ತನ್ನ ತಪು ್ಪ ತನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವನು
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋತವನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ಅವನು ಆ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಯನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ. 25 ಾಜಕನು ಆ ಪಶುರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರೆಳಿನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 26 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಅವನು ಹೋಮ ಾಡುವ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಇದರ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
22

†

4:13 ಕೂಡಿಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು.
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ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ದೋಷಪರಿ ಾರ
“ ‘ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿ ದೋಷಿ ಾದರೆ, 28 ತನ್ನ ತಪು ್ಪ ತನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಆ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೆಣು್ಣ ಮೇಕೆಯನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 29 ಅವನು
ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯನಿ್ನಟ್ಟ ನಂತರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. 30
ಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 31 ಸ ಾ ಾನ
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಾಜಕನು ಇದರ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
32 “ ‘ಅವನು ತನ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ತರುವುದು ಕುರಿ
ಾದರೆ ಅದು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಹೆಣಾ್ಣಗಿರಬೇಕು. 33 ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯನಿ್ನಟ್ಟ ನಂತರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ
ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು. 34 ಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 35 ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಾಜಕನು
ಇದರ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಹೋಮ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅವನ ತಪಿ್ಪ ನ ನಿಮಿತ್ತ
ಾಜಕನು ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
27

5

ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ಾರಣ ಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳು
1 “ ‘ ಾ್ಯ
ಾಧಿ ಾರಿಯು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಣೆ ಇಟ್ಟರೂ,
ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸದೆಹೋದರೆ ಅವನು ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು. 2
ಾವನಿ ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾಡುಮೃ ಗ,
ಪಶು ಮತು್ತ ಜಂತು ಇವುಗಳ ಹೆಣ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ
ಾವ ಅಶುದ್ಧವಸು್ತ ಾಗಲಿ ತಗಲಿದರೆ,

ದೇವರು ಅದನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನೂ ಮತು್ತ ದೋಷಿಯೂ ಆಗಿರುವನು. 3 ಮನುಷ ್ಯ ದೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ
ಾವು ಾದರೂ
ಒಂದು ಅಶುದ್ಧವಸು್ತ ತಗಲಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ
ಅವನು *ದೋಷಿ ಾಗುವನು. 4
ಾವ ಾದರೂ ಆಲೋಚಿಸದೆ ಮೇಲಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕೇಡಿ ಾಗಲಿ
ಾವು ಾದರೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವನು
5 ಅವನು ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಇದರಿಂದಲೂ ದೋಷಿ ಾಗುವನು.
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದರಲಿ್ಲ
ದೋಷಿ ಾ ಾಗ ಾನು
ಾಡಿದ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ಅವನು ದೋಷದ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ್ಕಗಿ
ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಣು್ಣ ಮೇಕೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವನು.
7 “ ‘ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ದೋಷದ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು
ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು
ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
8 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂ ಾಗ
ಾಜಕನು
ದಲು
ದೋಷಪರಿ ಾ ಾಥರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಬೇಕು; ಆದರೆ
ತಲೆಯನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ ಾರದು. 9 ಆಗ ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾ ಾಥರ್ ಾದ ಆ ಪ ಯ
*
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ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿಯಬೇಕು. ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ. 10 ಅವನು ಎರಡನೆಯ ಪ ಯನು್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅವನ ತಪಿ್ಪ ನ ನಿಮಿತ್ತ
ಾಜಕನು
ಹೀಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
11 “ ‘ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು
ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ
ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ †ಮೂರು ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ತರಬೇಕು. ಆ

ಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ವು ದೋಷಪರಿ ಾ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯ್ಯ ಾರದು
ಅಥ ಾ ಧೂಪವನು್ನ ಇಡ ಾರದು. 12 ಅವನು
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಂದನಂತರ ಅದು
ದೈ ಾಪಿರ್ತವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಜಕನು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು;
13 ಮೇಲೆ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ.
ಾವ ವಿಧ ಾಗಿ ಅವನು
ದೋಷಿ ಾದರೂ,
ಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಿದನಂತರ
ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ದ್ರ ವ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದು್ದ ಹೇಗೆ
ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲು್ಲತ್ತದೋ
ಇದರಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದದು್ದ ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು.’ ”
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 15 “ ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ
ದೇವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅಜಾಗ್ರ ತೆಯಿಂದ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದರೆ ಅವನು
ಆ ಅಪ ಾಧದ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು ಅಥ ಾ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಎರಡು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ
ಅಥ ಾ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಟಗರನು್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಅವನು ಾನು
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಾಜಕನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ್ಕಗಿ ತಂದ ಟಗರಿನಿಂದ
ಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
17 “
ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿ
ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದರೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿ
18 ಅವನು
ತನ್ನ ಾಪಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂಡಿನಿಂದ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ
ತೋರುವ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವನು ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಬೇಕು; ಆಗ
ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. 19 ಅವನು ಅಪ ಾಧಿ ಾದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.”
14

6
ಇತರ ಾಪ ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, 2 “ ಾವ ಾದರೂ
ಾಪ ಾಡಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ,
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಂದ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಅಡವಿಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸು ಾ್ಳಡುವುದರಿಂದ, ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
3 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ಾನು ಕಂಡು ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ ಒಬ್ಬ ನು ಾಪ ಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವನು.
4 ಅವನು ಾಪ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿ
ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಾನು ಕದ್ದದ್ದನು್ನ,
ೕಸದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದನು್ನ
†
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ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಬೇರೆ
ಾವುದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಟ್ಟ ನೋ ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಐದನೆಯ ಒಂದು
ಾಲನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞವನು್ನ
ಾಡುವ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾದ
ಅದರ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಅವನು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ತೋರುವ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತಂದು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆಂದು ಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು.
7
ಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನು
ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದ್ದನೋ ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳು
8 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, 9 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ
ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ಇವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳು:
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ವು
ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಮರುದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ವರೆಗೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಉರಿಯು ಾ್ತ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಂದ ಾರದು. 10
ಾಜಕನು ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಾನರಕ್ಷಕ ಾದ ಾರಿನ ಒಳಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಣ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ದ ಬೂದಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 11 ಅನಂತರ
ಆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
12 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಣ ಬೆಂಕಿ
ಶುದ್ಧ ಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು; ಅದು ಆರಿಹೋಗ ಾರದು. ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ
ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ತಂದು ಾಕಿ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ
ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 13 ಬೆಂಕಿಯು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಾ ಾಗಲೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕು; ಆರಿಹೋಗ ಾರದು.
5

ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ
“ ‘ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳು: ಆರೋನನ ವಂಶದವರು ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎದು ಾಗಿಯೇ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದ ಹಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಮೇಲಿರುವ ಧೂಪವೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕು. 16 ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರೂ
ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ
17 ಅದಕೆ್ಕ ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ ಸೇರಿಸಿ
ಅಂದರೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಸುಡ ಾರದು.
ನನಗೆ ಹೋಮರೂಪ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಅವರ ಾಲಿಗೆ
ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ದಂತೆಯೂ ಅದು
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 18 ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ್ದಂಬುದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ. ಆ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
19 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಪುನಃ
ಾತ ಾಡಿ, 20 “ಆರೋನನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಾದ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾನ್ಯ
ನೈ ವೇದ್ಯ ಕ್ರ ಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿತ್ಯ ವೂ *ಮೂರು ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನು್ನ, ಹೊ ಾ್ತರೆ ಅಧರ್ವನು್ನ ಾಗೂ
14

ಾಯಂ ಾಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 21 ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಸವರಿ ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು.
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ಅದನು್ನ ತರು ಾಗ ಅದು ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ನೆನಸಿ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಾಗ ಾಗ ಾಗಿ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ನೈ ವೇದ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 22 ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಾವನು ಅವನ
ತರು ಾಯ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ
ಾಜಕನ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರುವನೋ ಅವನೇ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು; ಇದು
ಾಶ್ವತನಿಯಮ. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 23
ಾಜಕರು
ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು; ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಪುನಃ
ಾತ ಾಡಿ, 25 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ವಂಶದವರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು: ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 26 ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನು ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 27 ಆ ಪಶುವಿನ
ಾಂಸಕೆ್ಕ ಸೋಂಕಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
24

28 ಅದನು್ನ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಣಿ್ಣ ನ

ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಾಮ್ರ ದ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಾ್ದದರೆ ಆ
ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಉಜಿ್ಜ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 29 ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು;
ಅದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 30 ಆದರೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಪಶುವಿನ
ರಕ್ತವನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ, ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ತಂದಿರುವರೋ
ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು. ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

7
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು

“ ‘ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ
ನಿಯಮಗಳು:
ಆ
ಯಜ್ಞವು
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 3 ಅವನು ಅದರ ಕೊಬ್ಬ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಅಂದರೆ, 4 ಾಲದ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಎರಡು ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕು. 5
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
ಅದು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. 6 ಹೋಮಶೇಷವನು್ನ
ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು;
ಅದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 7 ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ
ಹೋಮಶೇಷದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋಮಶೇಷದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಒಂದೇ ನಿಯಮಯುಂಟು; ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಹೋಮಶೇಷವು ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಿಸುವ
ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ. 8 ಾ ಾದರೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಪಶುವನು್ನ ತಂ ಾಗ ಅದರ ಚಮರ್ವು
ಆ ಪಶುವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನ ಾ್ದಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 9 ಒಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಾ್ಲಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಾಂಡಿ್ಲಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನೈ ವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ವೆ ಾ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಾಜಕನಿಗೆ ಆಗಬೇಕು.
10 ಆದರೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದ ಹಿಟ್ಟ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬರೀ ಹಿಟ್ಟ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾ ಾದರೂ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ತಂ ಾಗ
ಅದನು್ನ ಆರೋನನ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
11 “ ‘ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. 12
ಾ ಾದರೂ
ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ
1

2
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ಅದರೊಡನೆ ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶ್ರ ಾದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಕಡುಬುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಪೂ ಾ ನೆನಸಿದ ಗೋದಿ
ಹಿಟಿ್ಟ ನ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ
14 ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಪ್ರ ತಿ
ಒಪಿ್ಪ ಸುವ ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಹುಳಿರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಂದು
ವಿಧ ಾದ ಯಜ್ಞದ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೊಂದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.
ಅವು ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಎರಚಿದ
ಾಜಕನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಯಜ್ಞವು ನಡೆದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಭೋಜನ ಾಡಬೇಕು; ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸ ಾರದು.
16 “ ‘
ಾ ಾದರೂ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ, ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂ ಾಗಲಿ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದರೆ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು; ಆದರೆ
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದು. 17 ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ವರೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
18 ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡಿದರೆ ಆ ಯಜ್ಞವು ಸಮಪರ್ಕ ಾದದ್ದಲ;್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿದವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಫಲವೇನೂ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಾದುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ತಿಂದವನು ಆ
ಾಪದ ಫಲವನು್ನ
19 ಅಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತವಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
20
ಾವ ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
21
ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಾವನಿ ಾದರೂ
ಮನುಷ ್ಯ ದೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧವಸು್ತ ಅಥ ಾ ಅಶುದ್ಧ ಮೃ ಗ ಮತು್ತ ನಿಷಿದ್ಧವಸು್ತ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾದರೂ ಸೋಂಕಿದರೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕೊಬು್ಬ ಮತು್ತ ರಕ್ತ ಭೋಜನವನು್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದು್ದ
ೕಶೆಗೆ, 23 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ನೀವು ಎತು್ತ, ಕುರಿ ಮತು್ತ
ಆಡುಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 24 ಅಂತಹ ಪಶುವು ರೋಗದಿಂದ ಸತ್ತರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಾಡುಮೃ ಗವು
ಕೊಂದರೆ, ಅದರ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ
ೕಗಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವೂ
ತಿನ್ನ ಾರದು. 25 ಮನುಷ ್ಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡುವಂತಹ ಪಶು ಜಾತಿಯ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಅವನು ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವನು. 26 ಪ ಯ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಪಶುವಿನ ಾಗಲಿ
ಾವ ರಕ್ತವನು್ನ ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಾಡ ಾರದು. 27 ರಕ್ತಭೋಜನವನು್ನ
ಾಡಿದವನು ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಯೆಹೋವನು

ಾಜಕನ ಾಲು
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 29 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು,
‘ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವವನು ಆ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 30 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮರೂಪ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದುದನು್ನ
ಅಂದರೆ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ
ನೈ ವೇದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
31
ಾಜಕನು ಆ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು; ಎದೆಯ
ಾಗವು
ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಸೇರಬೇಕು. 32 ನೀವು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ
ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ
ಾಜಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. 33 ಆರೋನನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ
ಾವನು
ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೋ ಅದರ ಬಲತೊಡೆಯು ಅವನ
ಾಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 34 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ಾಂಸದಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ
28
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ನಿ ಾಳಿಸುವ ಎದೆಯ
ಾಗವನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಜಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸುವ ತೊಡೆಯನು್ನ ಾನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಾಗು ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಕೊಟು್ಟ ಇವು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ಾಜಕರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ”
35 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮರೂಪ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಇವೇ
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಾಗಗ ಾಗಿರುವವು.
ೕಶೆ ಅವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಜಕೋದೊ್ಯ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಇದು ನೇಮಕ ಾಯಿತು.
36 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಜಕರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ
ಕೈ ಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನೇಮಿಸಿದನು.
37 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ, ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ,
ಾಜಕ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
38 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಗೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ೕಶೆ ಸೀ ಾಯಿ
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.

8
ಆರೋನನ ಾಗು ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಾಜ ಾಭಿಷೇಕ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲವನು್ನ,
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಭಕ್ಷ ್ಯ ಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದು, 3 ಜನಸಮೂಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು. ಜನಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕೂಡಿಬಂದರು.
5 ಆಗ
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈಗ
ಾಡುವ ಾಯರ್ವು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
6 ಆಗ
ೕಶೆ ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿದನು.
7 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರೋನನಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿ, ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ
ಸುತಿ್ತ, ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿ, ಏ ೕದ್ ಕವಚವನು್ನ ಾಕಿಸಿ, ಕವಚದ ಮೇಲೆ ಸೊಗ ಾಗಿ ನೇಯ್ದ
ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು, ಅದರಿಂದ ಕವಚವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದನು. 8 ಅವನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ
ಪದಕವನು್ನ ಬಿಗಿದು ಆರೋನನಿಗೆ ಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಇಟ್ಟ ನು. 9 ಅವನ ತಲೆಗೆ ಪೇಟವನು್ನ ಇಟು್ಟ, ಅದರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು;
ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಕಿರೀಟದಂತೆ ಇತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆಯು
ಾಡಿದನು.
10 ಅನಂತರ
ೕಶೆ ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 11 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಾರಿ ಆ ತೈ ಲವನು್ನ
1

ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ಅದರ ಪೀಠವನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 12 ಆರೋನನನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ತೈ ಲದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. 13 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ೕಶೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ,
ನಡುಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ, ತಲೆಗೆ ಪೇಟಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟ ನು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ
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ಅನಂತರ ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿಯನು್ನ ತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 15 ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದ
ಮೇಲೆ
ೕಶೆ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚಿ್ಚ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಟ್ಟ ನು. ಇದರ
ನಿಮಿತ್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಆಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿ, ಅದನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 16 ಆ ಹೋರಿಯ ಕರುಳುಗಳ
ಮೇಲಣ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಎರಡು ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ
ೕಶೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ
ಾಡಿದನು. 17 ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಚಮರ್ವನು್ನ, ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮ ಷವನು್ನ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆ
ತರು ಾಯ ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಟಗರನು್ನ ತರಿಸಿದನು. ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 19 ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ೕಶೆ ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 20 ಆ ಟಗರನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ
ೕಶೆ ಅದರ ತಲೆಯನು್ನ,
ಾಂಸ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 21 ಅದರ
ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು,
ೕಶೆ ಆ ಟಗರನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಹೋಮ
ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿತು್ತ.
18

ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಯಜ್ಞ

22

ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು
ಾಜಕ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಎರಡನೆಯ ಟಗರನು್ನ
ತರಿಸಿದನು. ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟ ್ಟರು.
23 ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿದ ನಂತರ
ೕಶೆ ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ಬಲಗಿವಿಯ
24 ಆಗ
ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈ ಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ ್ಟ ಗೂ ಹಚಿ್ಚದನು.
ೕಶೆ
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು, ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವರವರ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ,
ಬಲಗೈ ಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟ ಗೂ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಎರಚಿದನು. 25 ಅವನು ಆ ಟಗರಿನ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಅಂದರೆ ಾಲದ ಕೊಬು್ಬ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ
ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬು್ಬ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬು್ಬ, ಎರಡು ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ
ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ, 26 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಮಿಶ್ರ ಾದ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಗು ಒಂದು ಕಡುಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಈ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಆ ಕೊಬಿ್ಬ ನ ಮತು್ತ ಬಲದೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನು. 27 ಅವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ
ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ನೈ ವೇದ್ಯ ವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು. 28 ಆ ಮೇಲೆ
ೕಶೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿತು್ತ. 29
ೕಶೆ ಅದರ ಎದೆಯ
ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಯಜ್ಞದ ಟಗರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಎದೆಯ ಾಗವೇ
ೕಶೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದದು್ದ.
30 ಆಗ
ೕಶೆ ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆರೋನನ ಾಗೂ ಅವನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮತು್ತ ಅವರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಚಿಮುಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನನು್ನ ಅವನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.
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ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, “ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಬೇಯಿಸಿ ಅದನು್ನ ಮತು್ತ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಾ್ಕಗಿ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಅಲೆ್ಲೕ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ‘ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ನನ ಾದ
ಅಪ್ಪ ಣೆ. 32 ಆ ಾಂಸದಲಿ್ಲಯೂ, ಭಕ್ಷ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
33 ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ
ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದ ದೀ ಯು ಪೂರೈ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ದಿನಗಳು ಆಗುವುದರಿಂದ
ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. 34 ನಿಮ್ಮ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಈ
ಹೊತು್ತ ಏನೇನು ನಡೆಯಿತೋ ಅದನು್ನ ಏಳು ದಿನವೂ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
35 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ಏಳು ದಿನವೂ ಹಗಲಿರುಳು ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾಯುವಿರಿ, ಹೀಗೆಯೇ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 36 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರು.
31

9
ಆರೋನನು ಪ್ರ ಥಮಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದು್ದ

1 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಆರೋನನನು್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರನು್ನ
2 ಅವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಕರೆದನು.
ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 3 ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಅವರಿಗೆ, ‘ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಕರುವನು್ನ, 4 ಕುರಿಯನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ, ಟಗರನು್ನ
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣಮಿಶ್ರ ಾದ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸು’ ” ಅಂದನು.
5
ೕಶೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದರು.
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 6 ಆಗ
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ ಇದೇ; ಅದರಂತೆ ನಡೆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಆಗ
ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ನೀನು
ಾಡಬೇ ಾದ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು; ಜನರು ತಂದದ್ದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ
ಅವರಿ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆರೋನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. 9 ಆರೋನನ
ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
10 ಆ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಬಿಟ್ಟ ನು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.
11 ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
12 ತರು ಾಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸಿದನು.
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 13 ಅವರು ಆ
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ಪಶುವಿನ
ಾಂಸ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಲೆಯನು್ನ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 14 ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.
15

ತರು ಾಯ ಜನಸಮೂಹವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳನು್ನ ಆರೋನನು ತರಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಹೋತವನು್ನ
ದಲನೆಯ
ಪಶುವಿನಂತೆ
ವಧಿಸಿ
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 16 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನು್ನ ಯ ಾವಿಧಿ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 17 ಅವರು ತಂದ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಸಂಗಡ ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.
18 ಬಳಿಕ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕ ಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಟಗರನು್ನ
ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸ ಾಗಿ ಅವನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 19 ಅವರು ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಟಗರಿನ ಾಲದ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಅಂ ಾಂಶದ
ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ, 20 ಎದೆಯ ಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ
ಒಪಿ್ಪ ಸ ಾಗಿ ಅವನು ಆ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 21
ೕಶೆಯು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರೋನನು ಅವುಗಳ ಎದೆಯ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ
22 ಆರೋನನು ಆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ,
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಜನರ
ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು.
23 ತರು ಾಯ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಯಿತು. 24 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸಿ, ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

10
ಾ ಾಬ್ ಾಗೂ ಅಬೀಹೂರ ಮರಣ
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಬ್ ಾಗೂ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಾಕಿ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಟು
ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು; ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಸತ್ತರು. 3 ಆಗ
ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ ಇದೇ ದೃ ಾ್ಟಂತ; ಆ ಾತು ಏನೆಂದರೆ,
‘ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂಬುದನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುವೆನು,
1

ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು ಎಂಬುದೇ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 4
ೕಶೆ ಆರೋನನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ಾದ ಉಜಿ್ಜಯೇಲನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಮೀ ಾಯೇಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಸಫಾನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀವು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ
ಶವಗಳನು್ನ ದೇವಮಂದಿರದ ಎದುರಿನಿಂದ ಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು” ಅಂದನು.
5
ೕಶೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸತ್ತವರು ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆಯದೆ ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು.
6
ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ, “ನೀವು
ತಲೆಯನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ನೀವೂ ಾಯುವಿರಿ;
ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಯೆಹೋವನು
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ಹೊತಿ್ತಸಿದ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮನೆತನದವರೇ
ದುಃಖಿಸಲಿ. 7 ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷೇಕ ತೈ ಲವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗ ಾರದು; ಹೋದರೆ ಾಯುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಯ
ಾತಿನಂತೆಯೇ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಾಜಕರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು
ಾತ ಾಡಿ, 9 “ನೀನೂ ಾಗು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಮದ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕುಡಿದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಬರ ಾರದು;
ಾಗೆ ಬಂದರೆ
ಾಯುವಿರಿ. ಇದು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಶ್ವತನಿಯಮ. 10 ಅದಲ್ಲದೆ
ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಲ್ಲದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ, ಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳನು್ನ, ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳನು್ನ
ವಿವೇಚಿಸುವುದೂ, 11 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದೂ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12
ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬವರಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. 13 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೇ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು.
ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ್ದಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ. 14 ನೀವು ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿದ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ,
ಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿದ ತೊಡೆಯನು್ನ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಶುದ್ಧಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬಹುದು. ನೀನೂ, ನಿನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಾಗು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಇವೇ ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ.
15 ಜನರು ಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗೆ ಾ್ಲ
ಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಬೇ ಾದ
ಆ ತೊಡೆಯನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇ ಾದ ಆ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ತರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ; ಇದು
ಾಶ್ವತನಿಯಮ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಲು ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಹೋತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅದು ಏ ಾಯಿತೆಂದು
ೕಶೆ ವಿಚಾರಿಸ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಂತು. ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು ಆರೋನನ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು, 17 “ಆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ವು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲವೇ?
ನೀವು
ಜನಸಮೂಹದ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾರ ಾಡುವಂತೆಯೂ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವಂತೆಯೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಾಗ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ. ನೀವು
ಾಕೆ
ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ? 18 ಅದರ ರಕ್ತವು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ತರ ಾರ ಾಗಿತು್ತ,
ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗಿತು್ತ” ಅಂದನು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು
ೕಶೆಗೆ, “ಇವರು ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಮಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದರೂ ಈ ಆಪತು್ತ ನನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿತು; ಹೀಗಿರು ಾಗ ಾನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ಊಟ ಾಡಿದ್ದರೆ
ಅದು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ತೋರುತಿ್ತತೊ್ತೕ?” 20 ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡ ಾಗಿ
ೕಶೆ ಆ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಂಡನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನೊಂದಿಗೆ
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ಾತ ಾಡಿ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

2

“ನೀವು

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಾ್ರ ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ
3
ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಅವು
ಾವುವೆಂದರೆ
ಾವ ಾ್ರ ಣಿಯ ಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿದೆ
ೕ ಅದು
4 ಆದರೆ
ಮೆಲುಕು ಾಕುವಂಥ ಾದರೆ ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಾವ ಾ್ರ ಣಿಯು
ಮೆಲಕು ಾಕಿದರೂ ಗೊರಸು ಸೀಳಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಮತು್ತ
ಾವ ಾ್ರ ಣಿಯು ಗೊರಸು ಸೀಳಿದರೂ
ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. ಉ ಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂಟೆಯು
ಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥದು ಸರಿ; ಆದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ
5 ಬೆಟ್ಟದ
ಾಂಸವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕು.
ಲವೂ ಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥದು; ಆದರೂ
ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 6
ಲವೂ ಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥದು; ಆದರೂ
ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ ಅದೂ ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 7 ಹಂದಿಯ ಗೊರಸು ಸೀಳಿದೆ; ಆದರೂ ಅದು
ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 8 ಇವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು;
ಇವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು; ಇವುಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕು.
ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಜಲಜಂತುಗಳು

“ ‘ಜಲಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹು ಾದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ,
ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಜ ಾಶಯದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಾವ ಜಾತಿಯ ಾ್ರ ಣಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕ ಇದು್ದ ಮೈ ಯೆ ಾ್ಲ
ಪರೆಪರೆ ಾಗಿರುವುದೋ ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 10 ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅಥ ಾ
ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಜಲಚರಗ ಾದ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಜೀವಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಜಾತಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಯೂ ಮತು್ತ
ಪರೆಪರೆ ಾದ ಮೈ ಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದದು್ದ. 11 ಅಂತಹವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು; ಅವುಗಳ ಹೆಣಗಳು ನಿಮಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಜಲಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದಕೆ್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ, ಪರೆಪರೆ ಾದ ಮೈ ಇಲ್ಲ ೕ ಅವು
ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕು.
9

ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಪ ಗಳು

“ ‘ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಪ ಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ ಗರುಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಹದು್ದ,
ೌ್ರಂಚ, ಹದು್ದ, 15 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಗಿಡುಗ, 16 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಾಗೆ, ಉಷ್ಟ ್ರ ಪ , ಉಲೂಕ, ಕಡಲಹಕಿ್ಕ,
ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಡೇಗೆ, 17 ಗೂಬೆ, ಹೆಗೂ್ಗಬೆ, ನೀರು ಾಗೆ, 18 ಬಿಳಿಗೂಬೆ, ಕರೇಟು, ಕಣಜ ಗೂಬೆ, ರಣಹದು್ದ,
ಕಡಲ ಡೇಗೆ, 19 ಕೊಕ್ಕರೆ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಬಕ, ಹೆಡೆಹಕಿ್ಕ, ಕಣ್ಣಕಪಡಿ. ಇವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
13

14

ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳು

“ ‘ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿ
ಾಲುಗಳಿಂದ
ಹರಿ ಾಡುವ
ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲವೂ
ನಿಮಗೆ
ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 21 ಆದರೆ ಾಲುಳ್ಳ
ಾವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಮುದುರಿಕೊಂಡಿರುವ ತೊಡೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ
ೕ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 22 ಸಕಲವಿಧ ಾದ
ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಬೋಳುಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಜಿಟಿ್ಟ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣಮಿಡತೆ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 23 ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿ ಾಲುಗಳಿಂದ ಹರಿ ಾಡುವ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳು
ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
20

ಅಪವಿತ್ರ ತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಾ್ರ ಣಿಗಳು
“ ‘ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಾ್ರ ಣಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ
ಹೆಣ
ಾವನಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
25 ಅವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ
26 ಅವು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
ಾವುವೆಂದರೆ,
ಾವ ಪಶುವಿನ ಗೊರಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಳಿದ್ದರೂ
24
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ಇಗೊ್ಗರ ಾಗಿಲ್ಲ
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ೕ ಮತು್ತ ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ
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ೕ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
ಾರನು್ನ ಅವು
*
ಾ್ಪದ ಾ್ರ ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಂ ಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ

ಸೋಂಕುವ ೕ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
ಎಲ್ಲವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವು; ಅವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಾರು ಮುಟು್ಟ ವರೋ ಅವರು ಆ ದಿನದ
ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. 28 ಅವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಜಂತುಗಳು
“ ‘ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳು

29

ಾವುವೆಂದರೆ

ಮುಂಗುಸಿ, ಇಲಿ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಉಡ, 30 ಾವ ಾಣಿ, ಊಸುರುವಳಿ್ಳ, ಹಲಿ್ಲ, ಬಸವನಹುಳ, ಚಿಟಿ್ಟಲಿ
ಇವೇ. 31 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಣ್ಣ ಜಂತುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟು್ಟ ವವನು
ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 32 ಇವುಗಳ ಹೆಣವು
ಾವ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವುದೋ ಆ ವಸು್ತವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
ಅದು ಮರದ ವಸು್ತ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ,

ಚಮರ್ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಗೋಣಿ ಾಗಲಿ ಅದು ಎಂಥ ಾದರೂ, ಾವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ
ೕಗ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅದನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನಸಬೇಕು; ಅದು ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು; ತರು ಾಯ

ಶುದಿ್ಧ ಾಗುವುದು. 33 ಆ ಜಂತುಗಳ ಹೆಣ ಮಣಿ್ಣ ನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು ಮತು್ತ ಆ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ನೀವು ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು. 34 ಅದರಲಿ್ಲರುವ ತಿನ್ನತಕ್ಕ
ಪ ಾಥರ್ವೆ ಾ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ನೆನದರೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.
ಾನ ದ್ರ ವ ್ಯ ವು ಆ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅದೂ
35
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.
ಆ ಜಂತುಗಳ ಹೆಣ
ಾವ ಾ ಾನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆ ಾ ಾನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಒಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಒಂಟಿ ಒಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥ ಾ
ೕಡಿ ಒಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು; ಅದು ಅಶುದ್ಧವೇ. 36 ಒರತೆ
ದ ಾದ
ಜ ಾಶಯಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ನೀವು ಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವುಗ ಳಗಿಂದ ಆ ಹೆಣವನು್ನ
ಎತಿ್ತದವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 37 ಬಿತ್ತಬೇ ಾದ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಂತುಗಳ ಹೆಣ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಬೀಜವು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 38 ನೀರು ಾಕಿ ನೆನಸಿದ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಣ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
39 “ ‘ಆ ಾರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರುವ ಪಶುವು ಸತ್ತರೆ ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಆ ದಿನದ
ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 40 ಆ ಹೆಣದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ ತಿಂದರೂ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
ಆ
ಹೆಣವನು್ನ ಹೊತ್ತವನೂ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವನು ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
ತಿನ್ನ ಾರದ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳು
“ ‘ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ; ಅವುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. 42 ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನು್ನ, ಾಲಿನಿಂದ ಹರಿ ಾಡುವಂಥದನು್ನ, ಬಹಳ
ಾಲುಳ್ಳದ್ದನು್ನ ಅಂತೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ
ಾವ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು;
43 ನೀವು ಅಂತಹ
ಅವು ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಾವ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯನು್ನ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ
ಹೇಸಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು. 44 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು; ನೀವು
ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು.
ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ
ಾವ ಜಂತುವಿನಿಂ ಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
45 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ;
ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
41

*
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“ ‘ಇದೇ ಪಶು, ಪ , ಜಲಚರ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮ. 47 ಇದರಿಂದ
ಶುದ್ಧ ಾಗು ಅಶುದ್ಧಗಳನು್ನ, ತಿನ್ನಬಹು ಾದ ಜೀವಿಗಳು ಮತು್ತ ತಿನ್ನ ಾರ ಾದ ಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತು
ವಿವೇಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗುವುದು.’ ”
46
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ಾಣಂತಿಯರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ ಾನು ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ ೕ ಾಗೆಯೇ
ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಕು.
4 ಆ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಪೂಣರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇನು್ನ ಮೂವತ್ತಮೂರು ದಿನ ಆಗುವುದು. ಅದು
ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಅವಳು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತವನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು ಅಥ ಾ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ಬರ ಾರದು. 5 ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ ಾನು ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಾರಗಳು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಪೂಣರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅರುವ ಾ್ತರು
ದಿನಗಳು ಆಗುವುದು.
6 “ ‘ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೂ ಅಥ ಾ ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೂ ಅವಳ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ದಿನಗಳು ಪೂರೈ ಸಿ ಾಗ ಅವಳು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ,
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಯನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಬೆಳವಕಿ್ಕಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. 7 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವದಿಂದುಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವಳು. ಗಂಡುಮಗುವಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಣು್ಣ ಮಗುವಿ ಾಗಲಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದವಳಿಗೆ ಇದೇ
ನಿಯಮ. 8 ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಗತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಂದು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದನು್ನ, ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಿ ಾಗ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವಳು’ ” ಎಂಬುದೆ.
1

13
ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪವಿತ್ರ ತೆ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, 2 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಾ ಾಗಲಿ, ಗುಳೆ್ಳ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚ ಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 3
ಾಜಕನು ಅವನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ
ಮಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲರುವ ರೋಮ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಮಚೆ್ಚ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು
ಕುಷ್ಠರೋಗ.
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 4 ಆ
ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿರದೆ ಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲರುವ ರೋಮ
ಬೆಳ್ಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ
ಾಜಕನು ಆ ಮಚೆ್ಚಯಿದ್ದವನನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
5 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ದಲು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಾಣಿಸಿದರೆ
ಾಜಕನು ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ
6
ಇರಿಸಬೇಕು.
ಆ ಏಳು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ
ಾಜಕನು ಪುನಃ ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚ
ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಾ್ಬ ಗಿದ್ದರೆ
ಾಜಕನು ಅದು ಬರೀ ಗುಳೆ್ಳಯೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
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ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಶುದಿ್ಧಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ ಆ ಗುಳೆ್ಳ
ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಪುನಃ
ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 8
ಾಜಕನು
ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
9 “ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಾವನ ಾ್ಲದರೂ ಾಣಿಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 10
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಳ್ಳ ಾದ
ಾವು ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಾವಿನಲಿ್ಲ ಾಂಸ ಾಣಿಸಿದರೆ ಅದು
ಹಳೇ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತು. 11 ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸದೆ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

“ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ತೊನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಾಜಕನು ನೋಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತಲೆ
ದಲುಗೊಂಡು ಅಂ ಾಲಿನವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 13
ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ತೊನು್ನ
ದೇಹದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಂಥವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅವನ
ಚಮರ್ವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧನು. 14 ಆದರೆ ಅಂಥವನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ
ಾಂಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 15 ಾಜಕನು ಆ ಾಂಸವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ
ಾಂಸವು ಅಶುದ್ಧವೇ; ಅದು ಕುಷ್ಠವೇ. 16 ಆದರೆ
ಆ
ಾಂಸವು ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಇರದೆ ಪುನಃ ಬೆಳ್ಳ ಾದರೆ ಅವನು
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
17
ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚಯು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು; ಅವನು ಶುದ್ಧನೇ.
12

“ಒಬ್ಬ ನ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಣು್ಣ ಆಗಿದು್ದ ಅದು ಾಸಿ ಾದ ಮೇಲೆ, 19 ಅದು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಬಿಳಿ ಾ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ ಾಗಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ನು್ನ
ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಕಲೆ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ಆಳ ಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ರೋಮ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹುಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠ ಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 21 ಆದರೆ
ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಅದರಲಿ್ಲ
ಬಿಳಿ ರೋಮವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಕಲೆ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿರದೆ
ಾ್ಬ ಗಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು
ಅವನನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳು ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 22 ತರು ಾಯ ಅದು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು; ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗವೇ. 23 ಆದರೆ ಆ ಹೊಳೆಯುವ
18

ಕಲೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಹುಣಿ್ಣ ನ ಕಲೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

ಾಜಕನು

“ಒಬ್ಬ ನ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಬೊಬೆ್ಬ ಇರ ಾಗಿ ಆ ಬೊಬೆ್ಬಯ ಸ್ಥಳವು
ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ ಾಗಿ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಾಗಲಿ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ಇದ್ದರೆ
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು. 25 ಅವನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಆ ಕಲೆಯು ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ಅದು ಆ ಬೊಬೆ್ಬಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಷ್ಠವೆಂದು
ತಿಳಿದು
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 26 ಆದರೆ
ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ
ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಳಿ ರೋಮವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅದು ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ
ಾಣದೆ,
ಾ್ಬ ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
27 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ಅದು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 28 ಆ ಹೊಳೆಯುವ
ಕಲೆಯು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ದಲಿನಂತೆಯೇ ಇದು್ದ
ಾ್ಬ ಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿಸುಟ್ಟ
24
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ಬೊಬೆ್ಬಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ
ಕಲೆಯೇ ಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನೂ ಅಲ್ಲ.
29 “ಹೆಂಗಸಿನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆಗಲಿ, ಗಂಡಸಿನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಥ ಾ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ
ಕಲೆಯುಂಟಾದರೆ
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. 30 ಆಗ ಅದು ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ
ತೋರಿದರೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ಹಳದಿಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಗಡ್ಡದ ಾ್ಲಗಲಿ ಉಂಟಾದ ಕುಷ್ಠವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದರೆ
ಾಜಕನು ಅಂಥವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
31
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಆ ಾಯವನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ
ಾಣದೆ ಹೋ ಾಗೂ್ಯ, ಅದು ಇರುವ ಾಗದಲಿ್ಲ ಕಪು ್ಪ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 32 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಾಯ
ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು ಇರುವ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು
ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ ಾಣದೆಹೋದರೆ, 33 ಅವನು ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಾಯ
ಇರುವ ಾಗವನು್ನ ಾತ್ರ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 34 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಪುನಃ ಆ ಾಯವನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ಅದು
ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ ತೋರದೆ ಇದ್ದರೆ
ಾಜಕನು
ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
35 ಆದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ
ಾಯ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರೆ,
36
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು; ಆದರೆ ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಇದೆ
ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು
ನೋಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ; ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೇ. 37 ಆ ಾಯ
ದಲು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕಪು ್ಪ ಕೂದಲು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದು ಾಸಿ ಾಯಿತು. ಅವನು ಶುದ್ಧನು;
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
38 “ಪುರುಷನಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸಿ್ತ ೕ ಾಗಲಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳು ಾದ ಕಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ
್ರ
ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ
ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. 39 ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಗಳು
ಾ್ಬದ ಬಿಳೀ
ಬಣ್ಣ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಚಿಬು್ಬ; ಅವನು ಶುದ್ಧನು.
40 “
ಾವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಬೋಳುತಲೆಯವ ಾದರೂ ಅವನು
ಶುದ್ಧನೇ. 41 ಮುಂದಲೆಯ ಕೂದಲು ಉದುರಿದರೆ ಅವನು ಪಟೆ್ಟತಲೆಯವ ಾದರೂ ಶುದ್ಧನೇ. 42 ಆದರೆ
ಬೋಳುತಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪಟೆ್ಟತಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾದ ಮಚೆ್ಚ ಹುಟಿ್ಟದರೆ ಅದು
ಕುಷ್ಠವೇ. 43
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಆಗ ಅದರಿಂದುಂಟಾದ ಾವು ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು
ಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ನ ಕುಷ್ಠದಂತೆ ತೋರಿದರೆ, 44 ಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧನು. ಅವನ ತಲೆಯ

ಮೇಲೆ ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು ಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೆಂದು

ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

“ ಾರಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು ಾಣಿಸಿತೋ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯನು್ನ
ಕೆದರಿಕೊಂಡು,
ಾಯಿಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ‘ ಾನು ಅಶುದ್ಧನು, ಅಶುದ್ಧನು’
ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 46 ಆ ರೋಗದ ಗುರುತುಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ಇರುವ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿಯೇ ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅವನ
ನಿ ಾಸವು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.
45

ಕುಷ್ಠ ಸೋಂಕಿದ ಬಟೆ್ಟಬರೆ

47 “ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತು ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಬಂ

ಾಗ ಅದು ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾರಿನ
ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ, 48 ಾರಿನ ಅಥ ಾ ಉಣೆ್ಣಯ ಾಸಿನ ಾ್ಲಗಲಿ, ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ತೊಗಲಿನ ಾ್ಲಗಲಿ,
ತೊಗಲಿನಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತವಿನ ಾ್ಲಗಲಿ, 49 ಆ ಬಟೆ್ಟ, ತೊಗಲು,
ಾಸು, ಹೆಣಿಗೆ, ತೊಗಲಿನ
ಾ ಾನುಗಳಲಿ್ಲ ಹಸು ಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಂ ಾಗಿ ಮಚೆ್ಚ ಾಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು; ಅದನು್ನ
ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. 50 ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ
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51 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅದನು್ನ ಪರೀ

ಇಡಿಸಬೇಕು.
ಸು ಾಗ ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ಾಸಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ
ೕಗ ಾಗಿರುವ ಆ ತೊಗಲಿನಲಿ್ಲ ಆ
ಮಚೆ್ಚ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಕುಷ್ಠವೇ, ಆ ವಸು್ತವು ಅಶುದ್ಧ. 52 ಆ
ವಸು್ತವು ಬಟೆ್ಟ ಾದರೂ, ಾ ಾದರೂ, ಹೊ ಾ್ಕದರೂ, ಉಣೆ್ಣಯ ಾದರೂ, ಾರಿನ ಾದರೂ ಅಥ ಾ
ತೊಗಲಿನ ಾದರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಕುಷ್ಠವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 53 ಆದರೆ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ವಸು್ತವಿನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಬಟೆ್ಟ, ಾಸು, ಹೆಣಿಗೆ,
ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಮಚೆ್ಚ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, 54 ಅದನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕೆಂದು
ಾಜಕನು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಅದನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇಡಿಸಬೇಕು. 55 ಆ ಮಚೆ್ಚ ಇದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೊಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚಯು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅದರ
ಬಣ್ಣ
ದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಸು್ತ ಅಶುದ್ಧ. ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತು ಅದರ ಮೇ ಾ್ಭ ಗದಿಂ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಕೆಳ ಾಗದಿಂ ಾಗಲಿ ಆ ವಸು್ತವಿನೊಳಗೆ ಾ್ಯ ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
56 ಆದರೆ ತೊಳೆದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಮಚೆ್ಚ
ಾ್ಬ ಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಅವನು ಆ ಮಚೆ್ಚ ಇರುವ ಾಗವನು್ನ ಆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂ ಾಗಲಿ, ತೊಗಲಿನಿಂ ಾಗಲಿ, ಾಸಿನಿಂ ಾಗಲಿ,
ಹೆಣಿಗೆಯಿಂ ಾಗಲಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. 57 ಆ ಮೇಲೆಯೂ ಕುಷ್ಠದ ಮಚೆ್ಚ ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಾಸಿನ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗವು ಇನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ
ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮಚೆ್ಚ ಇರುವ ವಸು್ತವನೆ್ನೕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 58 ಆ
ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಸ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೊಳೆದನಂತರ ಆ
ಮಚೆ್ಚ ಾಣದೆಹೋದರೆ ಅದನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು; ಆಗ ಅದು ಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.
59 “ಉಣೆ್ಣೕ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಾಸಿನ ಾ್ಲಗಲಿ, ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ
ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತಿನ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮ ಇದೇ. ಅದು
ಶುದ್ಧವೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕೋ ಅಥ ಾ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕೋ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ
ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14

ಚಮರ್ರೋಗದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಶುದ್ಧ ಾಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಡೆಸಬೇ ಾದ ಕ್ರ ಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವನನು್ನ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. 3
ಾಜಕನು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಕುಷ್ಠವು ಾಸಿ ಾಗಿದೆ
ೕ
ಎಂದು ಪರೀ ಸಬೇಕು. 4 ಾಸಿ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಶುದ್ಧ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿ ಾಗಿ
ಸಜೀವ ಾದ ಮತು್ತ ಶುದ್ಧ ಾದ ಎರಡು ಪ ಗಳನು್ನ, ದೇವ ಾರಿನ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು
ಾಜಕನು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
1

ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಣಿ್ಣ ನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಜಕನು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು.
6 “ಅವನು ಮತೊ್ತಂದು ಪ ಯನು್ನ, ಆ ದೇವ ಾರಿನ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಿದ ಆ
ದಲನೆಯ
ಪ ಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಪ ಯನು್ನ ಸಜೀವ ಾಗಿಯೇ ಅದ್ದಬೇಕು. 7 ಆಮೇಲೆ
ಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಮೇಲೆ ಏಳು ಾರಿ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ,
ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿ, ಆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಪ ಯನು್ನ ಅಡವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
8 ಆಗ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು, ಸ ಾರ್ಂಗ ೌರ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಾ್ನ ನ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು; ತರು ಾಯ ಅವನು ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು; ಆದರೂ
ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ತನ್ನ ಡೇರೆಯ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. 9 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತಲೆಗೂದಲು,
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ಗಡ್ಡ, ಹುಬು್ಬ, ಮೈ ಗೂದಲು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
10 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ, ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ, ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ *ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನು್ನ
11 ಶುದಿ್ಧ
ಮತು್ತ ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
ಾಡುವ
ಾಜಕನು
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 12
ಾಜಕನು ಆ ಟಗರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಒಂದು ಸೇರು
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
13
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅಂದರೆ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಆ ಟಗರು ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ದಂತೆಯೇ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ವೂ ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ,
ಅದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. 14 ಆಗ
ಾಜಕನು ಆ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈ ಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 15 ಆಗ
ಾಜಕನು ಆ ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ
ಎಡಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಕೊಂಡು, 16 ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಯ ಬೆರಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಏಳು ಾರಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 17 ಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈ ಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟ ಗೂ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 18 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ
ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವನು.
19 “ಅದಲ್ಲದೆ
ಾಜಕನು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಅಪವಿತ್ರ ತೆಯನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆ
ಕುರಿಯನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಅವನ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವನು. ಆ ಮೇಲೆ
ಾಜಕನು ಆ ಎರಡನೆಯ ಟಗರುಮರಿಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು. 20 ಅವನು ಆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
21 “ಅವನು ಬಡವ ಾಗಿದು್ದ ಅಷ್ಟ ನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಗದಿದ್ದರೆ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಟಗರುಮರಿಯನು್ನ ತಂದು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕನ ಕೈ ಯಿಂದ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು; ಮತು್ತ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ †ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗ ಎಣೆ್ಣ ಕಲಸಿದ ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಮತು್ತ
ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತರಬೇಕು. 22 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಂದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದನು್ನ,
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 23 ಅವನು ತನ್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದು
ಾಜಕನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. 24 ಾಜಕನು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನು್ನ, ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ
25
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು.
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದನಂತರ
ಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ,
ಬಲಗೈ ಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ ್ಟ ಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 26 ಅನಂತರ
ಾಜಕನು ಆ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಕೊಂಡು, 27 ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬಲಗೈ ಯ ಬೆರಳಿನಿಂದ
*

14:10 ಏಫಾದ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಾಗ ಅಂದರೆ 3 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ಮತು್ತ 334 ಾ್ರಂ ಎಣೆ್ಣ.
ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಾಗ ಅಂದರೆ 3 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ಮತು್ತ 334 ಾ್ರಂ ಎಣೆ್ಣ.
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ಏಳು ಾರಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಶುದ್ಧ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈ ಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ,
ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟ ಗೂ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
29 ಶುದ್ಧ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯ ಬೇಕು.
30 ತರು ಾಯ ಅವನು ತನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂದ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ 31
ಾರಿ ಾಳದ
ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ದೊಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಶುದ್ಧ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವನು.
32 “ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ
ನಿಯಮ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕುಷ್ಠ ಹತಿ್ತದ ಮನೆ

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, 34 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ಾ ಾನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಬಂದ ನಂತರ ಆ ದೇಶದ
ಾವ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನೋ, 35 ಆ ಮನೆಯ ಒಡೆಯನು
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತು ಉಂಟಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 36
ಾಜಕನು
ಾನು ಆ ರೋಗದ ಗುರುತನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಲು
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು.
ಾಗೆ ಬರಿದು ಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಬರಿದು ಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಾಜಕನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 37 ಅವನು
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ರೋಗದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡು ಾಗ ಆ ಗುರುತುಗಳು ಹಸು ಾಗಿ
ಅಥ ಾ ಕೆಂ ಾಗಿ ಇದು್ದ, ಗೋಡೆಯ ಮಟ್ಟಕಿ ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ ತೋರಿದರೆ, 38 ಾಜಕನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮುಚಿ್ಚ ಸಿಬಿಡಬೇಕು. 39 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಬಂದು
ಪರೀ ಸಿ ನೋಡು ಾಗ ಆ ಗುರುತು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 40 ಆ ಗುರುತುಗಳು ಇರುವ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಬೇಕು. 41 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೋಡೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆರೆದು, ಅದರ ಮಣ್ಣ ನು್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಬೇಕು. 42 ಆಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ
ದಲಿದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿ, ಹೊಸ
ಮಣ್ಣ ನು್ನ ತರಿಸಿ ಆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಗಿ ಾವು ಾಡಿಸಬೇಕು.
43 “ಅವನು ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗಿಸಿ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆರೆದು ಗಿ ಾವು
ಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಆ ರೋಗದ ಗುರುತು ಪುನಃ ಕಂಡುಬಂದರೆ
ಾಜಕನು ಬಂದು ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. 44 ಆ
ಗುರುತು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಾ್ರ ಣ ಾನಿಕರ ಾದ ಕುಷ್ಠವೇ; ಆ ಮನೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 45 ಅವನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಣ್ಣ ನು್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಬೇಕು. 46 ಆ ಮನೆಯು ಮುಚಿ್ಚರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
47 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದವನೂ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
48 “ಆದರೆ ಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಾಗಿ ಗಿ ಾವು
ಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾಜಕನು ಬಂದು ಪರೀ ಸು ಾಗ
ಆ ರೋಗದ ಗುರುತು ಾಣಿಸದೆಹೋದರೆ, ರೋಗಪರಿ ಾರ ಾಗಿ ಆ ಮನೆ ಶುದ್ಧ ಾಯಿತೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 49 ಆ ಮನೆಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಎರಡು ಪ ಗಳನು್ನ, ದೇವ ಾರಿನ
ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
33
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ಅವನು ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಒರತೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಣಿ್ಣ ನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು, 51 ಆ
ದೇವ ಾರಿನ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪಿನ ಬರಲನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಸಜೀವ ಾದ
ಮತೊ್ತಂದು ಪ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನು ವಧಿಸಿದ ಪ ಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಾಗು ಒರತೆಯ
ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದಿ್ದ ಏಳು ಾರಿ ಆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ
್ರ ೕ ಸಬೇಕು. 52 ಾಗೆ ಆ ಪ ಯ
ರಕ್ತ, ಸೆಲೇ ನೀರು, ಸಜೀವಪ , ದೇವ ಾರಿನ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪು, ರಕ್ತವಣರ್ದ ಾರ ಇವುಗಳಿಂದ
ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಅವನು ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು. 53 ಅವನು ಆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಪ ಯನು್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಅಡವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಆ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಅದು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
54 “ ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತುಗಳು ಅಂದರೆ, 55 ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯದ ಾಯ, ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಥ ಾ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುವ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದ ಗುರುತು, 56 ಶರೀರದ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ
ಉಂಟಾಗುವ ಾವು, ಗುಳೆ್ಳ, ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ 57 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಅಥ ಾ ಅಶುದ್ಧದ ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ
ನಿಯಮ ಇದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15

ಜನನೇಂದಿ್ರ ಯದ ಾ್ರ ವದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅಶುದ್ಧತೆ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ಒಬ್ಬ ನ ಜನನೇಂದಿ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಮೇಹ ಾ್ರ ವ ಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 3 ಆ ಾ್ರ ವವು ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದರು ಅಥ ಾ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದರು ಆ ದೇಹಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ
ಅವನು ಅಶುದ್ಧನು. 4 ಅಂಥವನು ಮಲಗಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಸಿಗೆಯೂ ಮತು್ತ ಕುಳಿತಿರುವ
5 ಅವನ
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಆಸನವೂ ಅಶುದ್ಧವು.
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
6 ಾ್ರ ವವುಳ್ಳವನು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 7 ಅವನ ಶರೀರವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಆ ಾಯಂ ಾಲದ
ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 8 ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವನ ಮೇಲೆ ಾ್ರ ವವುಳ್ಳವನು ಉಗುಳಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
9
10 ಅವನ ಕೆಳಗಿದ್ದ
ಾ್ರ ವವುಳ್ಳವನು ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ತಡಿಯು ಅಶುದ್ಧವು.
ಾವ ವಸು್ತವ ಾ್ನದರೂ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅಂತಹ ವಸು್ತವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
11
ಾ್ರ ವವುಳ್ಳವನು ಕೈ ಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಾವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
12

ಾ್ರ ವವುಳ್ಳವನು ಮುಟಿ್ಟದ ಮಣಿ್ಣ ನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಅವನು ಮರದ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
13 “ ‘ ಾ್ರ ವವುಳ್ಳವನ
ಾ್ರ ವವು ನಿಂತು ಾಸಿ ಾ ಾಗ, ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆ
ದಿನದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು, ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ತನ್ನ
ಶರೀರವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 14 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು
ಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. 15 ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಅವನ
ಾ್ರ ವದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವನು.
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“ ‘ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗ
ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಆ
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 17
ಾವ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ತೊಗಲಿನ
ಮೇ ಾಗಲಿ ವೀಯರ್ವು ಬಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಅದು
ಾಯಂ ಾಲದ
ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 18 ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಸಂಗದಿಂದ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಾ್ನ ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು.
16

“ ‘ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವ ಾದರೆ ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಅವಳನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವರು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. 20 ಅವಳು ಮುಟಾ್ಟ ಗಿರು ಾಗ
ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರು ಅಥ ಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 21 ಅವಳ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 22 ಅವಳು
ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ೕ ಅದನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವರು ಅವರ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು; ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. 23 ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಇದ್ದ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 24 ಪುರುಷನು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥವ ಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ, ಅವಳ ಋತು ಾ್ರ ವ ಅವನಿಗೆ ತಗುಲಿದರೆ, ಅವನು ಏಳು
ದಿನಗಳ ತನಕ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನು
ಾವ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೂ
ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
25 “ ‘ಸಿ್ತ ೕಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವ ಾದರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಮುಟಿ್ಟ ನ
್ರ
ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ದಿನಗಳು ರಕ್ತ ಾ್ರ ವ ಾದರೆ ಅವಳು ತಿಂಗಳಿನ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಶುದ್ಧ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಆ ಾ್ರ ವ ಾಗುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. 26 ಆ ಾ್ರ ವವಿರುವ ತನಕ ಅವಳು
ಾವ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ ಅದು ಮುಟಿ್ಟ ನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ ಾಸಿಗೆಯಂತೆಯೇ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅವಳು
ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಮುಟಿ್ಟ ನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ವಸು್ತವಿನಂತೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 27 ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಅಶುದ್ಧ ಾದ್ದರಿಂದ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
28 ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವ ನಿಂತ ದಿನದಿಂದ ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ
ಾಕಿಕೊಂಡ ತರು ಾಯ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವಳು. 29 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು
ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
30
ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಅವಳ ಾ್ರ ವದಿಂದುಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವನು.
31 “ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಈ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಾ ಾಡಬೇಕು.
ಅವರು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರೆ ಾಶ ಾಗುವರು.
32 “ ‘ಮೇಹ ಾ್ರ ವವುಳ್ಳವನು, ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನದಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು, 33 ಮುಟಾ್ಟದ ಸಿ್ತ ೕಯು,
್ರ
ಾ್ರ ವವುಂಟಾಗುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಮತು್ತ ಪುರುಷರು, ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದವನು ಇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಇದೇ ನಿಯಮ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19

16

ದೋಷಪರಿ ಾರಕದ ಮ ಾದಿನ
1 ಆರೋನನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು
ಾಶ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನು ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ ತೆರೆಯನು್ನ ಾಟಿ
ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾದ ಾ್ಥನದೊಳಕೆ್ಕ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಣ ಕೃ ಾಸನದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರ ಾರದೆಂದು ಅವನಿಗೆ
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ಹೇಳು.
ಾನು ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವನು ಾಶ ಾಗುವನು.
3 ಆರೋನನು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಬರು ಾಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಅವನು
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಟಗರನು್ನ ತರಬೇಕು.
4 ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು,
ಾರಿನ ಒಳಉಡುಪನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು, ಾರಿನ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಮತು್ತ ತಲೆಗೆ ಾರಿನ ಪೇಟವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವು ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು.
5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 6 ಆರೋನನು ತನ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮನೆತನದವರಿ ಾಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಬೇಕು. 7 ಆ ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ
ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 8 ಆಗ ಅವನು
ಆ ಹೋತಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ಮತೊ್ತಂದು ಅಜಾಜೇಲನಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು
ಚೀಟುಗಳನು್ನ ಬರೆದು ಾಕಬೇಕು. 9
ಾವ ಹೋತ ಯೆಹೋವನದೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೋ ಅದನು್ನ
ಆರೋನನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 10 ಾವ ಹೋತ ಅಜಾಜೇಲನದೆಂದು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೋ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಜೀವ ಾಗಿಯೇ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ದೋಷವನು್ನ ಹೊರಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಜಾಜೇಲನಿ ಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು.
11 “ಆರೋನನು ತನ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ತನ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮನೆತನದವರಿ ಾಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. 12 ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರ
ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ
ಧೂ ಾರತಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ, ಪರಿಮಳಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ದ ಚೂಣರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಹಿಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆ
ಳಗೆ ತರಬೇಕು. 13 ಅವನು ಆ ಧೂಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಂಡಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಕಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಾ್ರ ಣನಷ್ಟ ಾಗದಂತೆ ಆ ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು ಮೇಘದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮೇಲಣ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 14 ಆಗ ಅವನು ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃ ಾಸನದ ಪೂವರ್ ಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕೃ ಾಸನದ
ಎದು ಾಗಿಯೂ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು.
15 “ತರು ಾಯ ಅವನು ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋತವನು್ನ ವಧಿಸಿ, ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ತೆರೆ
ಳಗೆ ತಂದು, ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇದರ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ
ಾಡಿ,
ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಎದು ಾಗಿಯೂ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 16 ಹೀಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಅಶುದ್ಧತ ್ವ, ಅಪ ಾಧ, ದೊ್ರ ೕಹ ಇವುಗಳಿಂದ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಉಂಟು ಾಡಿದ
ದೋಷವನು್ನ ಆರೋನನು ಪರಿಹರಿಸುವನು. ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಅವರ ನಡುವೆ ಇರುವ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ಅವನು ಾಗೆಯೇ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವನು. 17 ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ತನಕ
ಾರೂ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಹೋಗ ಾರದು. ಾಗೆ ತನ ಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಮನೆತನದವರಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಎ ಾ್ಲ ಜನಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವನು. 18 ತರು ಾಯ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಬೇಕು.
ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೂ ಆ ಹೋತದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 19 ಅವನು ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏಳು ಾರಿ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತ ್ವವನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.
“ಆರೋನನು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ, ಯಜ್ಞವೇದಿ ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಜೀವ ಾದ ಹೋತವನು್ನ ತರಿಸಬೇಕು. 21 ಅವನು
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ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈ ಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ, ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿ ಆ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ನೇಮಕ ಾದವನ ಕೈ ಯಿಂದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 22 ಆ ಹೋತ ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿಜರ್ನ ಾದ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅದನು್ನ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
23
“ತರು ಾಯ
ಆರೋನನು
ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದೊಳಗೆ
ಬಂದು
ಾನು
ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾರುಮಡಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಲೆ್ಲೕ
ಇಡಬೇಕು. 24 ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ್ನ ನ ಾಡಿ, ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಗ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಜನಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
25 ಅವನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ತನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಬೇಕು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
26 “ಅಜಾಜೇಲನಿಗೆ ಹೋತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ ಾಡಿಯೇ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು. 27 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುಗ ಾದ ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಶರೀರಗಳನು್ನ
ಾಳೆಯದ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಚಮರ್,
ಾಂಸ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮ ಷಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
28 ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟ್ಟ ವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಸುಡಿಸಬೇಕು.
ಾ್ನ ನ ಾಡಿಯೇ
ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು.

ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ದಿ ಾಚರಣೆ
“ಸ್ವದೇಶಸ್ಥ ಾದ ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ
ಕುಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ. 30 ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಗುವುದು, ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ದೋಷಗಳು ನಿ ಾರಣೆ ಾಗುವವು. 31 ಈ ದಿನ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ ಾಗಿರಬೇಕು; ಇದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು; ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತನಿಯಮ.
32 “ಆರೋನನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ
ಾವನಿಗೆ ಪಿತೃ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಸೇ ಾವೃ ತಿ್ತಯನು್ನ
ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಾಗುವುದೋ ಅವನೇ ಈ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ಅವನೇ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಾರುಮಡಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಅವನು ದೇವ ಾ್ಥನ, ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರ, ಯಜ್ಞವೇದಿ,
ಾಜಕರು, ಜನಸಮೂಹದವರು ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. 34 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ದೋಷಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂ ಾವತಿರ್ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತನಿಯಮ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆರೋನನು ಾಡಿದನು.
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ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, 3 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಹೋರಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಕುರಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆಡ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ, 4 ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಾರದೆ, ಾಳೆಯದ ಒಳ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಹೊರ ಾಗಲಿ ವಧಿಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾತಕನೆಂದು ನೀವು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅವನು
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದವ ಾದುದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. 5 ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ
1
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ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ವಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
6
ಾಜಕನು ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಎರಚಿ,
ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕು. 7 ಅವರು
ಇದುವರೆಗೆ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ *ಅಜದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬಲಿಕೊಟು್ಟ †ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗ ಾರದು.
ಅವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ.’

ರಕ್ತವನು್ನ ಭುಜಿಸಲೇ ಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ
“ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವರ ನಡುವೆ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಾ ಾದರೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಥ ಾ,
9 ಬೇರೆ ವಿಧ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಾಡು ಾಗ ಅದರ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾರದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು.
10 “ ‘ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾವ ಾದರೂ ರಕ್ತಭೋಜನ ಾಡಿದರೆ ಾನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ಾದ ಕೋಪವನು್ನ
ಾಡಿ
ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 11 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ತಿದೇಹಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಾ್ರ ಣಾ ಾರ. ಅಂತಹ
ರಕ್ತವನು್ನ ನೀವು ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಎರಚಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರ ಹ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ರಕ್ತವು ಾ್ರ ಣಾ ಾರ ಾಗಿರುವ ಾರಣ ಅದರಿಂದ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಆಗುತ್ತದಷೆ್ಟ.
12 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾರೂ ರಕ್ತಭೋಜನ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
13 “ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಅವರ ನಡುವೆ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಾವ ಾದರೂ ಬೇಟೆ ಾಡಿ ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಮೃ ಗವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಪ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದರೆ ಅವನು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಬೇಕು. 14 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ತಿದೇಹಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಾ್ರ ಣಾ ಾರವು.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, ಪ್ರ ತಿ ಾ್ರ ಣಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಾ್ರ ಣಾ ಾರ ಾದುದರಿಂದ ನೀವು
ಾವ
ವಿಧ ಾದ ಾ್ರ ಣಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಉಣ್ಣ ಾರದು; ರಕ್ತಭೋಜನ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಬಹಿ ಾ್ಕರ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
15 “ ‘ ಾ ಾಗಿ
ಸತು್ತಬಿದ್ದದ್ದ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾಡುಮೃ ಗ ಕೊಂದದ್ದನು್ನ ತಿಂದವ ಾಗಲಿ
ಸ್ವದೇಶದವ ಾದರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ಯ ದೇಶದವ ಾದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನ ನ ಾಡಬೇಕು; ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ಬಳಿಕ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 16 ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8

18

ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಲೈ ಂಗಿಕ ನಿಯಮಗಳು
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು. 3 ನೀವು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸ ಾರದು;
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬರ ಾಡುವ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸ ಾರದು, ಅವರಲಿ್ಲರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಳ ಾಗ ಾರದು. 4 ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನಿಣರ್ಯಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀವು ನಡೆಯಬೇಕು, ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 5 ನನ್ನ ಆ ಾನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರು ಆ ಆ ಾನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಬದುಕುವರು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು; ಾನು ಯೆಹೋವನು.
*
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“ ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರೂ ರಕ್ತಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಸಹ ಾಸವನು್ನ
ಾಡ ಾರದು,
ಾನು
7
ಯೆಹೋವನು.
ಾಯಿಯನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವೂ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು, ಆಕೆ ಹೆತ್ತವಳಲ್ಲವೇ;
ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ತಂದೆಗೆ
ಾನಭಂಗ ಾಗುವುದು. 8 ಮಲ ಾಯಿಯ
ತೆ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಆಕೆ
ತಂದೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾದವಳಲ್ಲವೇ. 9 ತಂದೆಯ ಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಅವರು ಒಡ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಇಲ್ಲವೇ ಪರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಲ್ಲವೇ. 10 ಮಗನ ಮಗ ಂದಿಗೆ ಅಥ ಾ ಮಗಳ ಮಗ ಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು;
11 ತಂದೆಯ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವಳ
ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತಲ್ಲವೇ.
ತೆ
ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಆಕೆ ಸಹೋದರಿ. 12 ತಂದೆಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳ ಸಂಗ
ಾಡ ಾರದು; ಆಕೆ
ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ. 13 ಾಯಿಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳ
ತೆ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ
ಾಯಿಯ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ. 14 ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಹೆಂಡತಿಯರ
ತೆ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿಕ್ಕಮ ್ಮ ಅಲ್ಲವೇ. 15 ಸೊಸೆಯ ಸಹ ಾಸ
ಾಡ ಾರದು; ಆಕೆ
ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಾದವಳಲ್ಲವೇ. 16 ಅತಿ್ತಗೆ ಮತು್ತ ಾದಿನಿಯರನು್ನ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಅವರು
ಅಣ್ಣ ಅಥ ಾ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲವೇ. 17 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಕೆಯ
ಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ
ಮ್ಮ ಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಅವರು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾದುದರಿಂದ
18 ಹೆಂಡತಿಯು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ಆಕೆಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳನು್ನ
ಅದು ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ವೇ.
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನ ಾ್ತಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡ ಾರದು.
19 “ ‘ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಿ್ತ ೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು.
20 ಪರಸಿ್ತ ೕ ಸಂಗಮದಿಂದ
್ರ
್ರ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು.
21 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಾರ ಾ್ನದರೂ
ೕಲೆಕನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿ ಾಡ ಾರದು; ಾನು ಯೆಹೋವನು.
22 “ ‘ಸಿ್ತ ೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನನು್ನ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸ.
್ರ
23 ಪಶುಸಂಗಮವನು್ನ
ಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು.
ಾವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೂ ಸಂಗಮ ಾ್ಕಗಿ ಪಶುವಿನ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲ ಾರದು; ಅದು ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
24 “ ‘ಈ ದು ಾಚಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಎದುರಿನಿಂದ
ದಲು ಹೊರಡಿಸಿದ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಇಂಥ ದು ಾಚಾರಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದರು.
25 ಅವರ ದೇಶವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವರ ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಆ
ದೇಶವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ ಜನರನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿತು. 26 ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಲಿ್ಲಯೂ
ಾರೂ ಈ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ನಡೆಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. 27 ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರು ಇಂಥ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶವು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋಯಿತ ಾ್ಲ. 28 ಆ ದೇಶವು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿದ
ಪ್ರ ಾರವೇ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 29
ಾವ ಾದರೂ ಈ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. 30 ಆದುದರಿಂದ
ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ
ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6

19
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಧಮರ್ ನಿಯಮಗಳು
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
1
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“ ‘ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಾಯಿತಂದೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾನು
ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
4 “ ‘ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು;
ದೇವರೆಂದು ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
5 “ ‘ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ
ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
6 ನೀವು
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾಡುವ ಯಜ್ಞದ
ಾಂಸವನು್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ
ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಏ ಾದರೂ ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 7 ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ತನಕ ಉಳಿದದು್ದ ಹೇಯ ಾದುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಆ ಯಜ್ಞವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಂಗೀ ಾರ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಅದರಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ತಿಂದವನು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದವ ಾದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು; ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು.
9 “ ‘ನೀವು ಪೈ ರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ ಹೊಲಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯ ಾರದು
ಮತು್ತ ಕೊ ಾ್ದಗ ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು. 10 ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು; ಉದುರಿದ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಡವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
11 “ ‘ಕದಿಯ ಾರದು,
“ ‘ ೕಸ ಾಡ ಾರದು,
“ ‘ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳ ಾರದು.
12 “ ‘ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ ಾರದು.
ಾನು ಯೆಹೋವನು.
13 “ ‘ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಬ ಾತ್ಕರಿಸ ಾರದು ಅಥ ಾ ಅವನ ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸ ಾರದು. ಅವನ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 14 ಕಿವುಡರನು್ನ ದೂಷಿಸ ಾರದು;
ಕುರುಡರು ನಡೆಯುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಲು ಎಡವುವಂತೆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಇಡ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾನು ಯೆಹೋವನು.
15 “ ‘ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಾಡ ಾರದು.
ಬಡವನ
ಬಡತನವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಘನತೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡದೆ, ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು.
16 “ ‘ಪರಿಚಯವುಳ್ಳವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಚಾಡಿಹೇಳ ಾರದು.
*ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಮರಣ
ಶಿ
ಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯ ಾರದು. ಾನು ಯೆಹೋವನು.
17 “ ‘ಸಹೋದರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ನೆರೆಯವನ ದೋಷಕೆ್ಕ
ನೀವು ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಅವನ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು.
18 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ಕೇಡಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡದೆ, ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಮತ್ಸರವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ,
ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನು್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು. ಾನು ಯೆಹೋವನು.
19 “ ‘ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
“ ‘ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಶುಗ ಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ತಳಿಪಡಿಯ ಾರದು;
“ ‘ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು;
“ ‘ ಾರು ಮತು್ತ ಉಣೆ್ಣ ಕೂಡಿರುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
20 “ ‘ಒಬ್ಬ ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ
ಾಸಿ ಹಣಕೊಡುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾಗಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇದ್ದರೆ,
ಾವ ಾದರೂ ಅವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇ ಾದ
ಶಿ ಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು.
ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
3
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ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸ ಾರದು.
ಆ ಪುರುಷನು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ತರಬೇಕು. 22 ಅವನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಾಜಕನು ಆ ಟಗರನು್ನ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
23 “ ‘ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾಗ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಾವ ಜಾತಿಯ ಹಣಿ್ಣ ನ ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟರೂ,
ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ದ ತನಕ ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ ತಿನ್ನದಿರಬೇಕು. 24 ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಹಣು್ಣಗಳೂ ದೇವರ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯ ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆ ಾಯವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವುದು;
ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
26 “ ‘ರಕ್ತಸಹಿತ ಾದ
ಾವ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
“ ‘ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು, ಶಕುನಗಳನು್ನ ನೋಡ ಾರದು.
27 “ ‘ಚಂಡಿಕೆ ಬಿಡ ಾರದು ಾಗೂ ಗಡ್ಡವನು್ನ ವಿ ಾರಗೊಳಿಸ ಾರದು.
28 “ ‘ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇಹವನು್ನ
ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹಚೆ್ಚೕ ಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾನು ಯೆಹೋವನು.
29 “ ‘ಮಗಳನು್ನ †ವೇಶೆ್ಯ ಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡ ಾರದು.
ಾಗೆ
ಾಡಿದರೆ ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿ

ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.
30 “ ‘ ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು; ನನ್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನು ಯೆಹೋವನು.
31 “ ‘ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗ ಾರದು;
ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
32 “ ‘ವ
ೕ ವೃ ದ್ಧರ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಅವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾನು ಯೆಹೋವನು.
33 “ ‘ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯ ಯವೇನೂ
ಾಡ ಾರದು. 34 ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶದವರಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು; ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ನೀವೂ ಅನ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದರಲ್ಲವೇ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
35 “ ‘ ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆ, ತೂಕ, ಅಳತೆ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
36
ನಡೆಯ ಾರದು. ತಕ್ಕಡಿ, ತೂಕದ ಕಲು್ಲ, ಕೊಳಗ ಮತು್ತ ಸೇರು ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ. 37 ಆದುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಾನು ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20
ದೈ ಾ ಮೀರಿ ದು ಾಚಾರ ಾಡುವವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಶಿ ಗಳು
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾವ ಾದರೂ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಾರ ಾ್ನದರೂ
ೕಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು; ದೇಶದ ಜನರು
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 3 ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಾರ ಾ್ನದರೂ
ೕಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ,
ನನ್ನ ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ, ಾನು
ಅವನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 4 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
†

19:29
ಾ ಾನ್ಯರ
ಾಮಿರ್ಕ ದೇ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ವೇಶೆ್ಯಯರು ಇರುತಿ್ತದ್ದರು ಅಲಿ್ಲ ಫಲವತ್ತತೆಯ ದೇ ಾನುದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಆ ಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳು ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳು ಫಲವ ಾ್ತಗಿರಲು ಅಲಿ್ಲ ನ ವೇಶೆ್ಯಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಾರ ಾ್ನದರೂ
ೕಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಟಾ್ಟ ಗ ಸ್ವದೇಶದವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಡಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದವರಂತಿದ್ದರೆ, 5 ಆಗ ಾನು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ
ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಅವನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ
ೕಲೆಕನಿಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.

“ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಅಥ ಾ ಬೇ ಾಳಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ
ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದರೆ, ಾನು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 7 ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು
ನನ್ನವ ಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 8 ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಜನ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವ ಯೆಹೋವನು.
6

“ ‘ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು.
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ದೂಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮರಣಶಿ ಗೆ ಅವನೇ ಾರಣನು.
9

10 “ ‘
ಾವ ಾದರೂ ಪರನ ಪತಿ್ನ
ಡನೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. 11
ಾವ ಾದರೂ ಮಲ ಾಯಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ತಂದೆಗೆ
ಾನಭಂಗ ಾಡಿದ
ಾ ಾಯಿತು; ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು; ಆ ಶಿ ಗೆ ಅವರೇ
ಾರಣರು. 12
ಾವ ಾದರೂ ಸೊಸೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು;
ಅವರು ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಶಿ ಗೆ ಅವರೇ ಾರಣರು.
13
ಾವ ಾದರೂ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು; ಆ ಶಿ ಗೆ ಅವರೇ
14
ಾರಣರು.
ಾವ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಾಗೂ ಅವಳ ಾಯಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ
ಅದು ಅತಿದುಷ್ಟ ಾಯರ್ ಾದುದರಿಂದ ಆ ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು;
ಅಂತಹ ದು ಾಚಾರವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವೂ ನಡೆಯ ಾರದು. 15
ಾವ ಾದರೂ ಪಶುಸಂಗ
ಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ
ಾಗಬೇಕು; ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 16 ಾವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾದರೂ
ಪಶುವಿನಿಂದ ಸಂಗಮ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕು; ಅವಳಿಗೂ
ಾಗೂ ಅದಕೂ್ಕ ಮರಣವೇ ನಿಯಮ; ಆ ಮರಣ ಶಿ ಗೆ ಾವೇ ಾರಣರು. 17
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಅವಳ
ಾನವನು್ನ ಇವನೂ ಾಗು ಇವನ
ಾನವನು್ನ ಅವಳೂ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಾಚಿಕೆಗೇ ಾದ
ಕೆಲಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕುಲದವರ ಎದು ಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
18
ಾವ ಾದರೂ ಮುಟಾ್ಟದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ಅವಳ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವದ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಬಯಲುಪಡಿಸಿದವನು, ಅವಳು ಬಯಲುಪಡಿಸಿಕೊಂಡವಳು; ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಕುಲದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. 19 ತಂದೆಯ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳ ಸಂಗಮ
ಾಡ ಾರದು;
ಾಗೆ
ಾಡಿದವನು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದವ ಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 20
ಾವ ಾದರೂ ದೊಡ್ಡಮ ್ಮ ಅಥ ಾ ಚಿಕ್ಕಮ ್ಮ ನ ಾ್ನ ಗಲಿ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ
ಅವನು ದೊಡ್ಡಪ ್ಪ ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ನವರ ಾನವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದವ ಾದುದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರು ಆ
ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು; ಅವರು ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವರು. 21 ಾವ ಾದರೂ ಅತಿ್ತಗೆ
ಇಲ್ಲವೇ ಾದಿನಿಯರನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೆಲಸ; ಅವನು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಾನವನೆ್ನೕ
ಭಂಗಪಡಿಸಿದವನು; ಅವರಿಗೆ ಸಂ ಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ ‘ಈ ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ಾಗೆ ನಡೆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಆ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮಗಿಂತ
ದಲು ಹೊರಡಿಸಿದ ಜ ಾಂಗದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸ ಾರದು;
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ಅವರು ಈ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾ ಾರು.
ನಿಮ ಾದರೂ, ನೀವು
*
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ,
ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವಂಥ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಾನು ಾತುಕೊಟೆ್ಟ ನಲ್ಲವೇ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
25 “ ‘ನೀವು ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಾಗು ಪ ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸುವ ವಿವೇಚನೆ
ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಾನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿರುವ ಾವ ಪಶು, ಪ
ಾಗು ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳಿಂದಲೂ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 26 ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಮತು್ತ ನೀವು
ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿರಬೇಕು.
27 “ ‘ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರೂ, ಬೇ ಾಳಿಕರೂ ಅವರು ಸಿ್ತ ೕಯ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ
್ರ
ಅವರು ಮರಣಶಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಆ ಶಿ ಗೆ ಅವರೇ ಾರಣರು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21

ದೇವರ ಘನತೆ ೌರವವನು್ನ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಾಜಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು ಆರೋನನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾಜಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಕುಲದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾವ ಾಜಕನೂ ತನ್ನ ನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
2 ಆದರೂ ಸಮೀಪ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾದ ಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಈ ನಿಯಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿರುವ ತಂಗಿ ಇನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗದೆ ಅವನ
ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4 ಅವನು ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಾಯಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ *ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು,
ಾಡಿದರೆ
ಾಜಕಸೇವೆಗೆ
ಅ
ೕಗ್ಯ ಾ ಾನು. 5 †ಅವರು ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿ ಾರಗೊಳಿಸ ಾರದು;
ದೇಹವನು್ನ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 6 ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾವು ಸೇವಿಸುವ
ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸ ಾರದು.
ತಮ್ಮ ದೇವರ ಆ ಾರವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅವರು ಸಮಪಿರ್ಸುವವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು.
7
ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾದವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇಶ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾನವನು್ನ
ಭಂಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 8 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವವ ಾದ ಾರಣ ಅವರನು್ನ
ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂದು ಾವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸಬೇಕು. 9 ಾಜಕನ ಮಗಳು ವೇಶೆ್ಯ
ಎಂಬ ನಿಂದೆಗೆ ಒಳ ಾದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವ ಾದಳು, ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
10 “ ‘ಮ ಾ
ಾಜಕನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನನು,
ಾವನು ತೈ ಾಭಿಷೇಕಹೊಂದಿ,
ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ, ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರುವನೋ ಅವನು ದುಃಖಸೂಚನೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ
ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 11 ಅವನು ಶವವಿರುವ
ಾವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಹೋಗ ಾರದು. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಮರಣದ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 12 ಇದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವನು ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಾರದು; ಬಿಟು್ಟಹೋದರೆ ಾನು ಸೇವೆ ಾಡುವ ದೇವರ ಮಂದಿರದ
ೌರವಕೆ್ಕ ಕುಂದು ಬರುವುದು. ತನ್ನ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲವನು್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯಿ್ಯ ಸಿಕೊಂಡು
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ಾನು ಯೆಹೋವನು. 13 ಅವನು ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
*
†

20:24 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
21:5 19:27-28 ವಚನಗಳನು್ನ ಓದಿರಿ.

*

21:4 ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಅಪವಿತ್ರ
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ಅವನು ವಿಧವೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾನವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ವೇಶ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಸ್ವದೇಶದವರಲಿ್ಲಯ
ಕನಿ್ನಕೆಯನೆ್ನೕ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 15 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನ ಸಂತತಿಯ ಸ್ವಜನರೊಳಗೆ ಅವನು
ಅಪ ಾದಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನು ಾನು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅಂಗಹೀನರು ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 17 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು,
‘ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಎ ಾ್ಲ ತ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾವ ಅಂಗವಿಕಲನೂ ದೇವರ ಆ ಾರವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರ ಾರದು; ಅಂಗವಿಕಲನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ
ಾರದು. 18 ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಲಿ, ಕುಂಟ ಾಗಲಿ, ವಿ ಾರ ಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಲಿ, 19 ವಿಪರೀತ
ಅವಯವಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಲಿ, ಕೈ ಾಲು ಮುರಿದವ ಾಗಲಿ, 20 ಗೂನು ಇಲ್ಲವೇ ಕುಬ್ಜ ಾಗಲಿ, ಹೂಗಣ್ಣ ಅಥ ಾ
ಾಯಿಗಣ್ಣ ಾಗಲಿ, ಕಜಿ್ಜ, ತುರಿಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಲಿ, 21 ನಪುಂಸಕ ಾಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಾವ ಕಳಂಕವಿದ್ದವ ಾಗಲಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರ ಾರದು. ಅಂಥವನು ದೇಹದಲಿ್ಲ
ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲೇ ಾರದು. 22 ದೇವರಿಗೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದ
ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದುದನು್ನ ಅವನು ಊಟ ಾಡಬಹುದು.
23 ಅವನಿಗೆ ಕಳಂಕವಿರುವುದರಿಂದ ತೆರೆಯನು್ನ
ಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬರ ಾರದು; ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬರ ಾರದು; ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳ ೌರವಕೆ್ಕ ಅವನಿಂದ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗ ಾರದು; ಆ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನು ಾನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24
ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು.
16

22

ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾ ಾರಣವೆಂದೆಣಿಸಿ ಾರದೆಂಬ ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮ

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಾವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಮುಟ್ಟ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು.
ಅವರು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದನು್ನ
ತರ ಾರದು; ಾನು ಯೆಹೋವನು. 3 ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾವ ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲೆಂದು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು
ಾಕಬೇಕು; ಾನು ಯೆಹೋವನು. 4 ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವನಿ ಾದರೂ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಮೇಹ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವ ತನಕ ದೇವರಿಗೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಊಟ ಾಡ ಾರದು. ಹೆಣದ ಸಂಪಕರ್ದಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದುದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವ ಾಗಲಿ, ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ
ಾಡಿಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ, 5 ಹರಿ ಾಡುವ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟ ಅಥ ಾ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
1

6“

‘ಅಶುದ್ಧ ಾದುದನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ಾಜಕನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
ಆದುದರಿಂದ ಾ್ನ ನ ಾಡುವ ತನಕ ಅವನು ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 7 ಹೊತು್ತಮುಣುಗಿದ
ನಂತರ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಊಟ ಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅವನ ಆ ಾರವೇ.
8

ಅವನು ಾ ಾಗಿ ಸತು್ತಬಿದ್ದದ್ದ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಡುಮೃ ಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರ ಣಿಗಳನು್ನ ತಿಂದು ತನ್ನ ನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಾನು ಯೆಹೋವನು. 9
ಾಜಕರು ಈ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
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ನಡೆಯಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ನನ್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿ ಸ ಾ್ತರು. ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನು ಾನು.

“ ‘ ಾಜಕನಲ್ಲದೆ ಇತರರು ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಊಟ ಾಡ ಾರದು.
ಾಜಕನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅತಿಥಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಲಿ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡ ಾರದು. 11 ಆದರೆ
ಾಜಕನು ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗು ಾಮರೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗು ಾಮರು
ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬಹುದು. 12
ಾಜಕನ ಮಗಳು
ಾಜಕನಲ್ಲದ ಇತರರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವಳು ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡ ಾರದು. 13
ಾಜಕನ ಮಗಳು ವಿಧವೆ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಾಲ್ಯ ದಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆಯೇ
ಕನೆ್ಯ ಾಗಿಯೇ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ಸೇರಿ ತಂದೆಯ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಾಗಬಹುದು.
ಾಜಕರಲ್ಲದ
14
ಇತರರು ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಲೇ ಾರದು.
ಾವ ಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಊಟ ಾಡಿದರೆ ಅದನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಐದನೆಯ ಾಗವನು್ನ
ಾಜಕನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
15 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲೆಂದು ಇಟ್ಟ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಾಜಕರು
16
ಾ ಾರಣವೆಂದು ಎಣಿಸ ಾರದು.
ಾಗೆ ಎಣಿಸಿದರೆ ಾವು ಆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಊಟ ಾಡುವುದರಿಂದ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಶಿ ಹೊಂದುವರು. ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ *ಅವರನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
10

ಯೆಹೋವನು ಾನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಪಶುಗಳನೆ್ನೕ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

17 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 18 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಾಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಆಗಲಿ, ಅವರ ನಡುವೆ

ಾಸಿಸುವ ಇತರರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಾವ ಾದರೂ ಹರಕೆ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡು ಾಗ, 19 ಅದು ಸಮಪರ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ದನಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆಡು ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಗಂಡನೆ್ನೕ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 20 ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇರುವಂಥದ್ದನು್ನ
21
ತರ ಾರದು; ಅಂಥದು ಸಮಪರ್ಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವ ಾದರೂ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ

ಹರಕೆ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ದನವನು್ನ ಅಥ ಾ ಹಿಂಡಿನ ಆಡು ಇಲ್ಲವೇ ಕುರಿಗಳನು್ನ ತಂದರೆ
ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು; ಅದರಲಿ್ಲ
22 ಕುರು ಾದದು್ದ, ಕುಂಟಾದದು್ದ,
ಾವ ಕುಂದುಕೊರತೆಯೂ ಇರ ಾರದು.
ಾಯ ಾದದು್ದ,
ಹುಣು್ಣಳ್ಳದು್ದ, ಕಜಿ್ಜ ತುರಿಯುಳ್ಳದು್ದ ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲೇ ಾರದು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮ
ಾಡಲೇ ಾರದು. 23 ಹೋರಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ಕುರಿಯ ಅವಯವಗಳಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಹರಕೆ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರೆ ಅದು
ಸಮಪರ್ಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಬೀಜಹೊಡೆದ, ಕುಟಿ್ಟದ, ಒಡೆದ ಮತು್ತ ಕೊಯ್ದ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು, ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಾಗೆ ಾಡಲೇ ಾರದು. 25 ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂತಹ ಪಶುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸ ಾರದು; ಅದು †ಕುಂದುಳ್ಳದು್ದ,
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದುದಲ್ಲ; ಆದ ಾರಣ ಸಮಪರ್ಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಅಂದನು.

26 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 27 “ಕರು ಾಗಲಿ, ಕುರಿಮರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಆಡುಮರಿ ಾಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅದು ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಿಂದ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರೆ ಅದು ಅಂಗೀ ಾರ ಾಗುವುದು. 28 ಹೆತ್ತ
ಆಕಳನು್ನ, ಅದರ ಕರುವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಈದ ಆಡು, ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ವಧಿಸ ಾರದು.

*

22:16 ಅಥ ಾ ಆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ.
ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಅವುಗಳು
ೕಗ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ.

†

22:25 ಆ ಪಶುಗಳ

ಾಲೀಕರು ಅವುಗಳ ಬೀಜಹೊಡೆದ ಾರಣ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
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“ನೀವು ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡುವ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಾದ
ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು; ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸ ಾರದು. ಾನು ಯೆಹೋವನು.
31 “ಈ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ಾನು ಯೆಹೋವನು. 32 ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
29

ಾಮದ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದು ತರ ಾರದು; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು;
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನು. 33 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದೆನ ಾ್ಲ; ಾನು ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವಗಳು
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕ ಾದ ಹಬ್ಬ ಗಳ ದಿನಗಳು ಇವೇ; ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಜನರು
ಸಭೆಸೇರಿಬರಬೇಕೆಂದು ಾರಬೇಕು. ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಇವೇ.
1

ಸಬ್ಬತ್
“ ‘ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು; ಏಳನೆಯ ದಿನ
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡ ಾರದು, ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿದೆ.
ಅದರಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು.
ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿದೆ.
4 “ ‘ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕ ಾದ ಹಬ್ಬದ ಾಲಗಳು ಇವೇ; ಈ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ
ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. ನೇಮಕ ಾದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು.
3

ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ
“ ‘ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ *ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ನೇಮಿಸಿದ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 6 ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇ ಾದ ಜಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದು
ದಲುಗೊಂಡು
ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 7
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು; ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. 8 ಏಳು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಾಡ ಾರದು’ ” ಅಂದನು.
5

ಪ್ರ ಥಮಫಲದ ಸಮಪರ್ಣೆ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 10 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ನ ಜವೆಗೋದಿಯ ಪೈ ರನು್ನ
11 ನೀವು
ಕೊಯು್ಯ ಾಗ, ಪ್ರ ಥಮಫಲದ ಸಿವುಡನು್ನ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು.
ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೀ ಾರ ಾಗುವಂತೆ
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವನು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರು ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. 12 ಆ
ಸಿವುಡನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ
13 ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾಡಬೇ ಾದ
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವು
ಾವುದೆಂದರೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆತ ಆರು ಸೇರು ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ
9

*

23:5

ಾಚ್ರ್ 16 ರಿಂದ ಏಪಿ್ರಲ್ 15 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ ಾಗಿರಬಹುದು.
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ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವು †ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತಂದು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಆ ವಷರ್ದ ಬೆಳೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಹಸಿತೆನೆಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು. ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ.
14

ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬ
“ ‘ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನದಿಂದ ಆ ಪ್ರ ಥಮ ಸಿವುಡನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿದ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಏಳು ಾರಗಳು ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಐವತು್ತ ದಿನಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
16 ಏಳನೆಯ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸಬೆಳೆಯ
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 17 ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಂದ ತಂದ ಹಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಎರಡು ನೈ ವೇದ್ಯ ದ
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ಹುಳಿ ಾಕಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿ ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾಗಿ
18 ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಗ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಡನೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಏಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ದೊಡನೆ ಮತು್ತ
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ದೊಡನೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗುವವು. 19 ಅದಲ್ಲದೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
20
ಾಜಕನು ಇವುಗಳನು್ನ, ಪ್ರ ಥಮಫಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿ
ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು.
21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ
ಉದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತನಿಯಮ.
22 “ ‘ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೈ ರನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ ಹೊಲಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯ ಾರದು
ಮತು್ತ ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು. ಇವುಗಳನು್ನ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರವು ಾಗು ಪರದೇಶದವರಿಗೋಸ್ಕರವು
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15

ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 24 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ವಿ ಾಮವಿರಬೇಕು.
ಅದನು್ನ
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು. ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. 25 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ಉದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು; ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮವನು್ನ ಾಡಬೇಕು’ ” ಅಂದನು.
23

ಾಪಪರಿ ಾರಕ ದಿನ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 27 “ಅದೇ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ
ದಿನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ. ಅದರಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು; ನೀವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 28 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ ಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುವುದು. 29 ಾವ ಾದರೂ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಉಪ ಾಸ ಾಡದೆಹೋದರೆ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. 30 ಾವ ಾದರೂ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇರದಂತೆ ಾಶ ಾಡುವೆನು. 31 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ
ಾಶ್ವತನಿಯಮ. 32 ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಸಂಪೂಣರ್ವಿ ಾಮವುಳ್ಳ ದಿನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
26
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ಉಪ ಾಸದಿಂದಿರಬೇಕು. ಆ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಮರುದಿನದ
ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ನೀವು ಆ ವಿ ಾಮದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, 34 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು,
‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ
ಜಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 35
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ
ಸಭೆಸೇರಬೇಕು; ಾವ ಉದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. 36 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು,
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಭೆಸೇರುವ ದಿನ ಾದುದರಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಾಡ ಾರದು.
33

37 “ ‘ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದಿನಗಳೇ ಯೆಹೋವನ
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರುವಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆ ಾ
ದಿನಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ

ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 38 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇ ಾದ ಕಪ್ಪ, ಾಣಿಕೆ,
ಹರಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
39 “ ‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ತೋಟ ಮತು್ತ ತೋಪುಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಜಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ
ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡದೆ ಸಂಪೂಣರ್ ವಿ ಾಮದಿಂದಿರಬೇಕು. 40
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವ ೃ ಕ್ಷದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ,
ಖಜೂರ್ರ ಮರದ ಗರಿಗಳನು್ನ, ಎಲೆಗಳು ದಟ್ಟ ಾಗಿರುವ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನೀರಿನ
ಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ನೀರವಂಜಿ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಸಂಭ್ರ ಮ ಾಗಿರಬೇಕು. 41 ಹೀಗೆ ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಈ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು; ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ; ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 42 ಏಳು ದಿನಗಳು ನೀವು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು,
ಸ್ವದೇಶಸ್ಥ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು. 43 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡಿದೆನೆಂಬು ಾಗಿ
ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು’ ” ಅಂದನು.
44

ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕ ಾದ ಹಬ್ಬ ಗಳ ದಿನಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ೕಶೆಯು ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ

24
ದೇವ ಾ್ಥನದ ದೀಪಸ್ತಂಭ

1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನ ದೀಪಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ
ಉರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಎಣೆ್ಣಮರದ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕುಟಿ್ಟ ತೆಗೆದ ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 3 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷದ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಮುಂದಣ ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆ, ಆ ದೀಪಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ವರೆಗೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತನಿಯಮ. 4 ಅವನು ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ
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ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಆ ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಸರಿ
ನಿವರ್ಹಿಸಬೇಕು.

ಾಗಿ ಇಟು್ಟ

ಪವಿತ್ರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ
“ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಗೋದಿಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು; ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ರೊಟಿ್ಟಯು ಆ ಾರು ಸೇರಿನ ಾಗಿರಬೇಕು*. 6 ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ಾರು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು
ಾಶಿಗ ಾಗಿ, ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 7 ಒಂದೊಂದು
ಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಾದ ಧೂಪವನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆ ಧೂಪವೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 8 ಾಜಕನು
ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಬೇಕು. ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 9 ಅವು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲಯೇ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾದುದರಿಂದ
ಾಶ್ವತನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಾಜಕರಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು” ಅಂದನು.
5

ದೇವದೂಷಕನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ಪುರುಷನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನೊಬ್ಬ ನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದನು. 11 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಶಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಅವನ ಾಯಿಯು ಾನ್ ಕುಲದ ದಿಬಿ್ರ ೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಲೋಮೀತ್ ಎಂಬುವವಳು. 12 ಅವನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ತೀಪರ್ನು್ನ ತಿಳುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಾವಲಲಿ್ಲರಿಸಿದರು.
13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 14 “ದೂಷಿಸಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ಒಯ್ಯ ಬೇಕು. ಅವನ ದೂಷಣೆಯ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟ ್ಟ ನಂತರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 15 ಮತು್ತ ನೀನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ತನ್ನ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನು ಆ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ
16 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
ಾಗಬೇಕು;
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅನ್ಯ ದೇಶಸ್ಥನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥ ಾ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥನೇ
ಆಗಿರಲಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು.
17 “ ‘ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ
18
ಾಗಬೇಕು. ಪಶುವನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದವನಿಂದ
ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಈಡನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು,
ಾ್ರ ಣಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ಾ್ರ ಣಿಯನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.
19
ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಂಗಹೀನ ಾಡಿದರೆ ಅವನು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೆ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 20 ಅವಯವವನು್ನ ಮುರಿದವನಿಗೆ ಅವಯವವನು್ನ ಮುರಿಯುವುದೇ ಶಿ . ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಕಣ್ಣ ನೂ್ನ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಹಲ್ಲ ನೂ್ನ ತೆಗೆಸಬೇಕು. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಂಗಹೀನ ಾಡಿದವನಿಗೆ
ಈ ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಡಬೇಕು. 21 ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು.
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. 22 ಅನ್ಯರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸ್ವದೇಶದವರಿ ಾಗಲಿ
ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂಬುದೇ.
23
ೕಶೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ ಅವರು ದೂಷಿಸಿದವ ಾದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಡಿದರು.
10
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24:5 ಆ ಾರು ಸೇರಿನ ಾಗಿರಬೇಕು ಅಥ ಾ ಏಫಾದ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಾಗ.
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ಸಬ್ಬತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಷರ್
1 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಬಂ ಾಗ ಆ ದೇಶವೂ ಯೆಹೋವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಸಬ್ಬತ್ ಾಲವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 3 ಆರು ವಷರ್ಗಳು ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತಬಹುದು,
ಾ್ರ ತೋಟದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಹೊಲತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಬಹುದು.
4 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್
ಾವ ವ್ಯ ವ ಾಯ
ಾಡ ಾರದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಲ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತ್ತ ಾರದು, ಾ್ರ ತೋಟದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡ ಾರದು. 5 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೈ ರನು್ನ
ನೀವು ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದ ಹಣ್ಣ ನು್ನ
ಸಂಗ್ರ ಹಿಸ ಾರದು. ಆ ವಷರ್ವೆ ಾ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿರಬೇಕು. 6 ಆದರೆ
ಅಂತಹ ಸಬ್ಬತ್ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾಸಿಯರಿಗೂ,
ಕೂಲಿಯವರಿಗೂ, 7 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವವರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗಬಹುದು.
ಜೂಬಿಲಿ ಎಂಬ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂವತ್ಸರ
“ ‘ಅದಲ್ಲದೆ ಏಳು ವಷರ್ಕೊ್ಕಂದರಂತೆ ಏಳು ಸಬ್ಬತ್ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಆ ಏಳು ಸಬ್ಬತ್
ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಾಲವು ಅಂದರೆ ನಲ್ವತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. 9 ಆಮೇಲೆ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. ಸಕಲ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಾದ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. 10 ನೀವು
ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ವಷರ್ವೆಂದು ಾವಿಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು ಎಂಬು ಾಗಿ ಾರಬೇಕು. ಅದು *ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ಾದುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರು
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಇರಬಹುದು. 11 ಆ ಐವತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು,
ಾ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ
ಪೈ ರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳದ ಹಣ್ಣ ನು್ನ
ಸಂಗ್ರ ಹಿಸ ಾರದು. 12 ಅದು ಜೂಬಿಲಿ ವಷರ್ ಾದುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನು್ನ ಮೀಸ ಾದದೆ್ದಂದು
ಾವಿಸಬೇಕು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು.
13 “ ‘ಜೂಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಗಳು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಬರುವವು.
14 ನೀವು ಸಿ್ಥರಸೊತ್ತನು್ನ ಸ್ವದೇಶದವರೊಡನೆ ಕ್ರ ಯ ಮತು್ತ ವಿಕ್ರ ಯ
ಾಡು ಾಗ ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
15 ಹಿಂದಿನ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಎಷು್ಟ ವಷರ್ ಾಯಿತೆಂದು
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡ ಾರದು.
ಲೆಕಿ್ಕಸಿ, ಸ್ವದೇಶದವನಿಂದ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅದರಂತೆ
ಾರುವವನು ಎಷು್ಟ ವಷರ್ಗಳ
ಬೆಳೆ ಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 16 ಮುಂದಣ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಹೆಚು್ಚ
ವಷರ್ಗ ಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕ್ರ ಯವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಾಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ
ಅವನು ಾರುವುದು ಭೂಮಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರ ಾರ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಾರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. 17 ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.
18 “ ‘ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಾಸ ಾಗಿರುವಿರಿ. 19 ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಫಲವ ಾ್ತಗುವುದು, ನೀವು ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸ ಾಡುವಿರಿ.
8
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25:10 ಇಬಿ್ರ ಯ ಪದದ ಅಥರ್ ಟಗರಿನ ಕೊಂಬು. ಇದನು್ನ ಸಂಗೀತದ ಉಪಕರಣ ಾಗಿ ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ
ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸು ಾಗ ಇದನು್ನ ಊದುತಿ್ತದ್ದರು.
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20 “

‘ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದ ಾ್ಕಗಲಿ, ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತೕರೋ 21 ಕೇಳಿರಿ, ಆರನೆಯ
ವಷರ್ದ ಬೆಳೆ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಬೆಳೆಯ ಾ್ಟ ಗುವುದು. 22 ನೀವು ಎಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ, ಅದರ ಬೆಳೆ ದೊರೆಯುವ ತನಕ ಅಂದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಾಡುವಿರಿ.
ಸಿ್ಥರ ಆಸಿ್ತಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

“ ‘ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಾರ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿ ನನ್ನದು; ನೀ ಾದರೋ
ಪರದೇಶದವರು ಾಗೂ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡವರು. 24 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ
ಸ್ವತಿ್ತನ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಅದನು್ನ ಈಡುಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಧಿ ಾರವು ಕೊಟ್ಟ ವನಿಗೆ
ಇರಬೇಕು.
25 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಬಡವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏ ಾದರೂ
ಾರಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನ ಸಮೀಪ ಾದ ಬಂಧುವು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 26 ಬಿಡಿಸುವ ಬಂಧುವು ಇಲ್ಲದೆಹೋದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಾರಿದವನೇ ಸಿ್ಥತಿವಂತ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿದರೆ, 27 ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾರಿದಂದಿನಿಂದ ಕಳೆದ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದ ಕ್ರ ಯವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 28 ಅವನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ
ಹೋದರೆ ಅದು ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನ ವಶದಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ಜೂಬಿಲಿ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು; ಆಗ ಆ ಭೂಮಿ ಪುನಃ ಾರಿದವನ ವಶಕೆ್ಕ ಬರುವುದು.
29 “ ‘
ಾವ ಾದರೂ ೌಳಿ ಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಯನು್ನ ಾರಿದರೆ ಅದನು್ನ ಾರಿದ
ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂತಿರ್ ಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಈಡುಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸಬಹುದು; ಪೂ ಾ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ತನಕ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ಅವನಿಗಿರುವುದು. 30 ೌಳಿಗೋಡೆಯುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಮನೆ ಒಂದು ವಷರ್ದೊಳ ಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಹೋದರೆ,
ಅದು ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ಾರಿದವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
31
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
ೌಳಿಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗಳು ಬಯಲಿನ
ಹೊಲಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು; ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವಿದು್ದ, ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ
ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವವು. 32 ಆದರೆ ಲೇವಿಯರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನ ಮನೆಗಳು ಾರಲ್ಪಟ್ಟರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದು. 33 ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ
ಾರೂ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸದೆಹೋದರೆ, ಲೇವಿಯರ ಸ್ವಂತ ಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಟ ್ಟ ಮನೆ
ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು. ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನ ಮನೆಗಳು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
34 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಅವರ ಾ್ವ ಸ ವಷೆ್ಡ.
ಾರಲೇ ಾರದು. ಅವು ಅವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಸ್ವತು್ತ.
23

ಬಡವರ ವಿ ೕಚನೆ
“ ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ಬಡತನದಿಂದ ಗತಿಹೀನ ಾದರೆ, ಅವನು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನೀವು ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡ ವಿದೇಶೀಯನೆಂದು ಅಥ ಾ ಪ್ರ ಾಸಿಯೆಂದು
36 ನೀವು ಅವನಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾವಿಸಿ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು.
ಾಭವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬದುಕುವಂತೆ ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 37 ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಾಲ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು,
38
ದವಸಕೊಟ್ಟರೆ ಾಭವನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು; ನಿಮಗೆ
ದೇವ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದವನು ಾನೇ.
39 “ ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ಬಡವ ಾಗಿ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ
ಾರಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಗು ಾಮನಂತೆ
ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 40 ಅವನು ಕೂಲಿಯವನಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರ ಾಸಿಯಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ
35
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ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ, ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಲಿ.
ಆಗ ಅವನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು; ಅವನು ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ ಸ್ವತಿ್ತಗೂ ಹೋಗಬಹುದು.
42 ಅವರು ನನಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದೆನು;
ಾಸರನು್ನ ಾರುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಾರ ಾರದು. 43 ಅವರಿಂದ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು;
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. 44 ನಿಮಗೆ ಾಸ ಾಸಿಯರು ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅನ್ಯರನು್ನ
ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 45 ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿದೇಶಿಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರನೂ್ನ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಅಂಥವರು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಾ್ತಗಬಹುದು.
46 ನೀವು ಅಂಥವರನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತರು ಾಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟು್ಟ
ಬಿಡಬಹುದು. ಅವರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ ನೀ ಾದರೋ
ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
47 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಬಡವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಧನವಂತ ಾದ
ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಿ ಾಗಲಿ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಬಹುದು. 48 ಅವನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಈಡುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು.
49 ಅವನ ದೊಡ್ಡಪ ,್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪಂದಿ ಾಗಲಿ, ಇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸಮೀಪಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ
ಾರೇ
ಆಗಲಿ ಈಡುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹಣವು ದೊರೆತರೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 50 ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾರಿಕೊಂಡ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಮುಂದಣ ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ದಣಿಯ ಸಂಗಡ ವಷರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ
ಾಡಿ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ
ಕ್ರ ಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೂಲಿಯವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಾಡುವಂತೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಲೆಕ್ಕ
ಾಡಬೇಕು. 51 ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ
ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ್ರ ಯವನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 52 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳು ಾತ್ರ ಉಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನೂ್ನ ದಣಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 53 ಅವನು ವಷರ್ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡ ಕೂಲಿಯವನಂತೆಯೇ
ದಣಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಆ ದಣಿ ಅವನಿಂದ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿ
ಸುಮ್ಮ ನೆ ಇರ ಾರದು. 54 ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಬೇಕು. 55 ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ನನ್ನ ಾಸರೇ; ಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದೆನಲ್ಲವೇ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
41

26

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ

ಾಡ ಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಕೆತಿ್ತದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕಲು್ಲ ಕಂಬವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಅಡ್ಡಬೀಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಡ ಾರದು;
ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. 2 ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು;
ನನ್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನು ಯೆಹೋವನು.
1 “ನೀವು ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ

ವಿಧೇಯತೆ ತರುವ ಆಶೀ ಾರ್ದ

3 “ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಆ

ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ, 4 ಾನು ಮುಂ ಾರು
ಮತು್ತ ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಗಳನು್ನ ಆ ಾ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬರ ಾಡುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವವು ಾಗು ತೋಟದ ಮರಗಳು ಹೇರಳ ಾದ ಫಲಕೊಡುವವು. 5 ಕಣತುಳಿಸುವ
ಕೆಲಸವು ಾ್ರ ಯ ಬೆಳೆಯ ಾಲದ ತನಕ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಬಿತ್ತನೆಯ
ಾಲದ ವರೆಗೂ ನಡೆಯುವವು, ನೀವು ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾಸ ಾಡುವಿರಿ. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು; ಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ದುಷ್ಟಮ ೃ ಗಗಳನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಶತು್ರ ಗಳ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
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ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ಜನರು ನೂರು ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೂರು ಜನರು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನೂ್ನ ಓಡಿಸುವರು;
ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು. 9 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಬಹುಸಂ ಾನವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು; ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 10 ನೀವು ಬಹುದಿನದಿಂದ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ; ಹೊಸದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಹಳೆಯದನು್ನ
ತೆಗೆಯುವಿರಿ. 11 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಡುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮ
13 ನೀವು
ನಡುವೆ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವಿರಿ.
ಐಗುಪ ರಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರ ಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅವರ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು ನೀವು ನೆಟ್ಟ ಗೆ ನಿಂತು ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿದವನು ಾನು.
7

8

ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಶಿ
“ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಈ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸದೆ, 15 ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಬೇಡವೆಂದು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ, 16 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ಷಯರೋಗ, ಚಳಿಜ್ವರ ಮುಂ ಾದ
ಭಯಂಕರ
ಾ್ಯ ಧಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು; ಇವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನೀವು
ಕಂಗೆಟ್ಟವ ಾಗಿಯೂ, ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಿರಿ. ನೀವು ಬೀಜಬಿತಿ್ತ ಾಗ ಅದರ ಫಲವು
ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯದೆ ಹೋಗುವುದು; ಶತು್ರ ಗಳು ಬಂದು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು. 17 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಉಗ್ರಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಹೋಗುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಳುವರು; ಾರೂ ಬೆನ್ನಟಿ ್ಟ ಬರದಿದ್ದರು ನೀವು ಹೆದರಿ ಓಡುವಿರಿ.
18 “ಇ ಾ್ಟದರೂ ನೀವು ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಏಳರ ಾ್ಟ ಗಿ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. 19 ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ಬಲವನು್ನ ಮುರಿಯುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ
ಆ ಾಶವನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೂ ಾಗು ನೀವು ಾಗುವಳಿ ಾಡುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಮ್ರ ದಂತೆಯೂ
ಾಡುವೆನು. 20 ನೀವು ದುಡಿದದೆ್ದ ಾ್ಲ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ತೋಟಗಳ ಮರಗಳು ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
21 “ನೀವು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಇನೂ್ನ
ಏಳರ ಾ್ಟ ಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು. 22 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಡುಮೃ ಗಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅವು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು, ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವು, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವವು; ನಿಮ್ಮ ಾರಿಗಳು ಾಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ.
23 “ಇಷು್ಟ ಶಿ ಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗೆ ಒಳ ಾಗದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ, 24 ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಏಳರ ಾ್ಟ ಗಿ ಾಧಿಸುವೆನು. 25 ಶತು್ರ ಗಳ ಕತಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸಂಹರಿಸುವೆನು; ನೀವು ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕತಿ್ತಯು ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ ಾಡುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರು ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಂಟುರೋಗ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಹೀಗೆ
ನೀವು ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಬೀಳುವಿರಿ. 26 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟಾ್ಟ ಗ ಹತು್ತ ಜನರು
ಹೆಂಗಸರು ಒಂದೇ ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಟು್ಟ, ಅದನು್ನ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ ಹಂಚಿಕೊಡುವರು; ನೀವು ಅದನು್ನ
ಊಟ ಾಡಿ ಾಗ ತೃ ಪಿ್ತಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
27 “ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಇನೂ್ನ ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ನಡೆದರೆ, 28 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಏಳರ ಾ್ಟ ಗಿ ಶಿ ಸುವೆನು.
29 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ
ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ. 30 ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವೆನು; ನೀವು ಸೂಯರ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವೆನು; ನಿಮ್ಮ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಬೀ ಾಡುವೆನು; ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವೆನು.
14
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ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು; ನೀವು
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಾನು ಮೂಸಿಯೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡುವೆನು; ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳೂ
ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. 33 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಬೀಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು. 34 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರ ಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಇರುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾಳುಬಿದು್ದ ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸಬ್ಬತ್
ಾಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು; ಅದು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
35 ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೊರೆಯದ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿಯನು್ನ, ಅದು
ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
36 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾರು ಶತು್ರ ಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವರೋ ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಭೀತಿಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸುವೆನು. ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿ ಾಡುವ ಉದುರೆಲೆಯ ಸಪ್ಪಳವೂ ಅವರಲಿ್ಲ ದಿಗಿಲು ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದು.
ಅವರು ಆ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತಿ್ತಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವವರಂತೆ ಓಡಿಹೋಗುವರು.
ಾರೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಾರದಿರು ಾಗಲೂ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಬೀಳುವರು. 37
ಾರೂ ಓಡಿಸದಿದ್ದರೂ
ಕತಿ್ತಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡುವವರಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು; ಶತು್ರ ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ
ತತ್ತರಿಸುವಿರಿ. 38 ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು. 39 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಶತು್ರ ಗಳ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.
40 “ಆದರೆ ಅವರು ಾವೂ
ಾಗು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವರೆಂದೂ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರೆ, ಾವು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದುದರಿಂದಲೇ 41 ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶತು್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯವರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಬೇ ಾಯಿತೆಂದೂ ಒಪಿ್ಪ, ತಮ್ಮ
ಂಡತನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಆ ಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾಪದಿಂದುಂಟಾದ ಶಿ ಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವು ಾದರೆ, 42 ಾನು
ಾಕೋಬ್ ಇ ಾಕ್ ಅಬ್ರ ಾಮ್ ಇವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು
43 ಅವರು
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಅವರ ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ ಾನು ದಯೆಯಿಂದ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಸ್ವದೇಶವು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರು ಾಗ ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಬೇಡವೆಂದು ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ
ಾಡಿದ
ಾರಣವೇ ತಮ್ಮ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದು. 44 ಆದರೂ ಅವರು ಶತು್ರ ಗಳ
ದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ ಾನು ಅವರನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನವುದಿಲ್ಲ, ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾನು ಅವರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೇ. 45 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದೆನಲ್ಲವೇ. ಾನು
ಯೆಹೋವನು” ಎಂಬುದೇ.
46 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಗಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾವಿಧಿಗಳೇ ಇವು.

27
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೀರಿಸಬೇ ಾದ ಹರಕೆಗಳು
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು,
‘ ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಶೆಕೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಅವನಿಂದ ಕೊಡಿಸಬೇ ಾದ ಈಡು
ಹೀಗಿರಬೇಕು. 3 ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದಿಂದ ಅರುವತು್ತ ವಷರ್ದ ವರೆಗಿನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ,
1
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ದೇ ಾಲಯದ *ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದೇ ವಯಸಿ್ಸ ನ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೋಸ್ಕರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಐದು ವಷರ್ದ ವಯಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ದ ವಯಸಿ್ಸ ನ ವರೆಗೆ ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೋಸ್ಕರ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ವಯಸು್ಸ
ದಲುಗೊಂಡು ಐದು ವಷರ್ದ ವಯಸಿ್ಸ ನ
ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಐದು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
7 ಅರವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಾಟಿದ ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಹದಿನೈ ದು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೋಸ್ಕರ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 8
ಾವ ಾದರೂ ಬಡವ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಾದ
ಹಣವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನು ಹರಕೆ ಾಡಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಾಜಕನ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಹರಕೆ ಾಡಿದವನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಹಣ ಇಷೆ್ಟಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
9 “ ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬಹು ಾದ ಪಶುವನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ಹರಕೆ ಾಡಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾ್ದದರೆ
ಅದು ದೇವರ ಸೊ ಾ್ತಗಿರಬೇಕು. 10 ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ
ಇಲ್ಲವೇ ಒಳೆ್ಳಯದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ, ಒಂದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದನೂ್ನ ಕೊಡ ಾರದು. ಅವನು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಪಶುವಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಪಶುವನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿಟಿ್ಟರುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ,
ದಲನೆಯ
11
ಪಶುವೂ ಾಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಪಶುವೂ ಎರಡೂ ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಪಶುವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ
ಾಜಕನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 12 ಅದು
ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ ಎಂದು
ಾಜಕನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆಲೆ ಇಷೆ್ಟಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು;
ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಾದದು್ದ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
13 ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕ್ರ ಯದೊಡನೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.
14 “ ‘
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ,
ಾಜಕನು ಅದು
ಉತ್ತಮ ಾದ ಮನೆ
ೕ ಅಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಪರೀ ಸಿ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು;
ಾಜಕನು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಅಂತಿಮ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದ ಆ ಮನೆಯನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕ್ರ ಯದೊಡನೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೊಡಬೇಕು; ಆಗ
ಆ ಮನೆ ಅವನ ಾಗುವುದು.
16 “ ‘
ಾವ ಾದರೂ ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಇಷು್ಟ †ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತತಕ್ಕದು್ದ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ‡ಓಮೆರ್ ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ ಬಿತ್ತಬಹು ಾದ ಹೊಲವು ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
4

ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬೆಲೆ ಾಳುವುದು. 17 ಅವನು ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ
ಈ ಕ್ರ ಯ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು. 18 ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತರು ಾಯ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಹರಕೆ ಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಣ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರಕೆ್ಕ ಕಳೆಯಬೇ ಾದ ವಷರ್ಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದರ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಬೇಕು. 19 ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅದರ
ಕ್ರ ಯದೊಡನೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೊಡಬೇಕು; ಆಗ ಆ ಹೊಲ ಅವನ ಾಗಿರುವುದು.
20
ಾನು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ
ಾರಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಆ ಹೊಲವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಹೊಲದಂತೆ ಆತನ ಸೊ ಾ್ತಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು; ಅದು ಾಜಕರ ವಶದಲಿ್ಲರಬೇಕು.
22 “ ‘
ಾವ ಾದರೂ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೊಲವನು್ನ ಅಂದರೆ ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ
ಹೊಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, 23 ಾಜಕನು ಮುಂದಣ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ
*
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ಾಜಕನಿಂದ ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶೆಕೆಲ್. ಶೆಕೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸು
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‡

ಾರು 6 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

†
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27:16 ಎರಡು ಖಂಡುಗ. ಹೋಮೆರ್ ಅಂದರೆ 10 ಏಫಾ ಅಥ ಾ 300 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ತನಕ ಇರುವ ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದವನು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದದೆ್ದಂದು ಾವಿಸಿ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 24 ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಆ ಹೊಲವು ಾರಿದವನಿಗೆ ಅಂದರೆ
ಾರ ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ
ೕ ಅವನಿಗೆ
ಪುನಃ ಬರಬೇಕು. 25 §ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ತೂಕವು ದೇ ಾಲಯದ ಶೆಕೆಲ್
ಮೇರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇ ಾ ತೂಕವು ಒಂದು ಶೆಕೆಲಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಾ ಾಗಲೂ
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
26 “ ‘ಶುದ್ಧ ಪಶುವಿನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ
ಾರೂ
ಹರಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾರದು; ಹೋರಿ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಡು ಅಥ ಾ ಕುರಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಯೆಹೋವನ
ಸೊತೆ್ತೕ. 27 ಅಶುದ್ಧ ಪಶುವಿನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಮರಿ ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದದರೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ನಿಣರ್ಯ ಾದ
ಬೆಲೆ
ಂದಿಗೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು
ಬಿಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅದನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಾರಬೇಕು.
28 “ ‘
ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಬೇರೆ
ಾವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾವ ಷರತೂ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಹರಕೆ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದನು್ನ
ಾರಲೂ
ಾರದು, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ
ಾರದು.
ಕೇವಲ
ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂಥದೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು.
29 ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನ ಸೊ ಾ್ತಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟ ್ಟದು್ದ ಮನುಷ ್ಯ ಜಾತಿ
ಾದರೆ ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗದು;
ಅವನಿಗೆ ಮರಣವೇ ಆಗಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ದಶ ಾಂಶ
30 “ ‘ಹೊಲದ ಬೆಳೆ
ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ತೋಟದ ಹಣು್ಣಗ ಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಎ ಾ್ಲ
ಆ ಾಯದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಾಲು ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾದದು್ದ. 31
ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟರೊಡನೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.
32 ದನಗ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಂಡಿನ ಆಡು ಅಥ ಾ ಕುರಿಗ ಾಗಲಿ ಕುರುಬನು ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
33 ಆ ಪಶುವು ಒಳೆ್ಳೕದೋ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ ಹತ್ತನೆಯದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ ಎಂದು ನೋಡ ಾರದು; ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು. ಕೊಡಬೇ ಾದವನು
ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಾ್ದದರೆ ಅವನು
ದಲು ಲೆಕಿ್ಕಸಿದೂ್ದ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಇಟ್ಟದೂ್ದ ಎರಡೂ
ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳು ಇವೇ.

§

27:25 ವಿ

ೕ 30:13 ನೋಡಿರಿ.
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ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಾವರ್ತಿ್ರಕ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತು್ತ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳು ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವವು
ೕಶೆಗೆ
ಸೇರಿದೆ್ದನು್ನತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕವು ಅನೇಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಜನಸಂ ಾ್ಯ ಎಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ಕುಲಗಳ ಮತು್ತ
ಾಜಕತ್ವದ ಪ್ರ ಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಸಂ ಾ್ಯ ತ ್ಮಕ ದ ಾ್ತಂಶಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ
ಪುಸ್ತಕವು ವಿ ೕಚನೆ ಾದ ನಂತರದ 2 ನೇ ವಷರ್ದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗವು ಇನೂ್ನ ಸೀ ಾಯಿ
ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ
ದಲುಗೊಂಡು ವಿ ೕಚನೆ ಾದ ನಂತರದ 40 ನೇ
ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಂತತಿಯವರೆಗಿರುವ 38
ವಷರ್ಗಳ ಾ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವು ವಿ ೕಚನೆ ಾದ ನಂತರದ 2 ನೆಯ
ಮತು್ತ 40 ನೆಯ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, 38 ವಷರ್ಗಳ ಅಲೆ ಾಡುವಿಕೆಯ
ಕುರಿತು ೌನ ಾಗಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 1,446 - 1,405 ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಬಂದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಸೀ ಾಯಿ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಘಟನೆಗಳು ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ
(1:1).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಾ ಾ್ದನ ದೇಶದ ಕಡೆಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಖಲಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಾಂಡವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಜನರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭವಿಷ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವೇದವನು್ನ ಓದುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾವು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ
ಪ್ರ ಾಣಿಸು ಾಗ ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಎರಡನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರು ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ (ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 33:2) ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದಗ,
ಆ ಸಂ ಾನದವರು ದೇವರ
ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು
ೕಶೆಯು ಅರಣ್ಯ ಾಂಡವನು್ನ ಬರೆದನು. ಅರಣ್ಯ ಾಂಡವು ದೇವರ ಬೇಷರ ಾ್ತದ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಆ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ದಲ ತಲೆ ಾರಿನವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಾಗೂ್ಯ, ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರ ದೂರುಗಳ
ಮತು್ತ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆತನು ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ ಎರಡನೇ ತಲೆ ಾರಿನವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪ್ರ ಾಣಗಳು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾ ಾ್ದನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವ ಸಿದ್ಧತೆ — 1:1-10:10
2. ಸೀ ಾಯಿಂದ ಾದೇಶೆ್ಗ ಪ್ರ ಾಣ — 10:11-12:16
3. ದೊ್ರ ೕಹದ ಪರಿಣಾಮ ಾಗಿ ವಿಳಂಬ — 13:1-20:13
4. ಾದೇಶಿ್ನಂದ
ೕ ಾಬಿನ ಬಯಲು ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ — 20:14-22:1
5.
ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು,
ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ
ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ — 22:2-32:42
6. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗ ಂದಿಗೆ ವ್ಯ ವಹರಿಸುವ ಅನುಬಂಧಗಳು — 33:1-36:13
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ದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯಿ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು, 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಗೋತ್ರ ದ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಾ್ನ ಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ
ಹೊರಡತಕ್ಕವರನು್ನ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ
ನೀನೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನೂ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಬೇಕು. 4 ಈ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಕುಲದ ಒಂದೊಂದು
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಸ ಾಯಕನಿರಬೇಕು ಾಗೂ ತನ್ನ ಕುಲ ಾ್ಕಗಿ ಹೋ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. 5 ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇ ಾದ ಪುರುಷರು ಾ ಾರೆಂದರೆ:
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರ್,
6 ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲ್,
7 ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನ್,
8 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲ್,
9 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಹೇಲೋನನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ
ಾಬ್,
10
ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ: ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾ ಾ,
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಪೆ ಾಚೂರನ ಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ್,
11 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗಿದೊ್ಯ ೕನಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನ್,
12 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರ್,
13 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಒ ಾ್ರ ನನ ಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲ್,
14 ಾದ್ ಕುಲದಿಂದ ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್,
15 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಏ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀರ.”
16 ಇವರು ಸವರ್ಸಮೂಹದೊಳಗಿಂದ ಆಯು್ದಕೊಂಡು ನೇಮಕ ಾದವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು ಾಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳ *ಪ್ರ ಮುಖರು.
17 ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂಚಿತ ಾದ ಈ ಪುರುಷರನು್ನ
ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
18 ಅವರು ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷರನೂ್ನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿದರು. ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳ
19 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರ ಾರ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ೕಶೆ ಸೀ ಾಯಿ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ
ಟ್ಟ ದಲು ಜನಗಣತಿ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
20 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ
ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. 21 ರೂಬೇನನ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು - 46,500 ಮಂದಿ.
22 ಸಿಮೆ
ೕನನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕೆ್ಕ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
23 ಸಿಮೆ
ೕನನ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಎಣಿಕೆ ಾದ ಗಂಡಸರು - 59,300 ಮಂದಿ.
24 ಾದ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಲ್ಪಟ ್ಟರು.
25 ಾದ್ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು - 45,650 ಮಂದಿ.
26 ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
27 ಯೆಹೂದ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು - 74,600 ಮಂದಿ.
1

*

1:16 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳು.
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28 ಇ

ಾ್ಸ ಾರ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
29 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು - 54,400 ಮಂದಿ.
30 ಜೆಬುಲೂನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
31 ಜೆಬುಲೂನ್ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು - 57,400 ಮಂದಿ.
32
ೕಸೇಫನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 33 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು 40,500 ಮಂದಿ.
34 ಮನಸೆ್ಸ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
35 ಮನಸೆ್ಸ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು - 32,200 ಮಂದಿ.
36 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
37 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು - 35,400 ಮಂದಿ.
38 ಾನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
39 ಾನ್ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು - 62,700 ಮಂದಿ.
40 ಆಶೇರ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
41 ಆಶೇರ್ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು - 41,500 ಮಂದಿ.
42 ನಫಾ್ತಲಿ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
43 ನಫಾ್ತಲಿ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗಂಡಸರು - 53,400 ಮಂದಿ.
44
ೕಶೆ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳ ಾಯಕರು ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿದ
45 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಜನರು ಇವರೇ.
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.
46 ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 6,03,550 ಮಂದಿ.
47 ಆದರೆ ಅವರೊಡನೆ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 48 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 49 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಎಣಿಸು ಾಗ ಲೇವಿ ಕುಲದವರನು್ನ

ಎಣಿಸ ಾರದು. 50 ಆ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ ಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರ ಾ ಾನು, ಉಪಕರಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಆ ಗು ಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಅದರ
ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 51 ಗು ಾರವು ಹೊರಡು ಾಗ ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ
ಬಿಚ್ಚಬೇಕು; ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ ಾಕಬೇಕು. ಇತರರು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. 52 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಆ ಾ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದಂಡಿನ
ಧ ್ವಜದ ಹತಿ್ತರ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 53 ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು
ಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀ ಾದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಯುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.”
54 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದರು.
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರ ಮ
ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡಿ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುತುಗಳ ಪ್ರ ಾರ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಾಗಿ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಧ ್ವಜದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”
3 ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸೂ
ೕರ್ದಯ ಾಗುವ ಕಡೆಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ
ಸೇರಿದವರು ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಧ ್ವಜದ ಹತಿ್ತರ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೆಹೂದ ಕುಲದ
ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಯು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು. 4 ಅವನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 74,600 ಮಂದಿ.
5 ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರು ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದವರು. ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ
ನೆತನೇಲನು ಇ ಾ್ಸ ಾರರ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ. 6 ಅವನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 54,400 ಮಂದಿ.
7 ಇ ಾ್ಸ ಾರರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರು ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು. ಹೇಲೋನನ ಮಗ ಾದ
ಎಲೀ ಾಬನು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ. 8 ಅವನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 57,400 ಮಂದಿ.
9 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಸೈ ನಿಕರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 1,86,400 ಮಂದಿ. ಇವರು
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು.
10 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ. 11 ಅವನ
ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 46,500 ಮಂದಿ.
12 ರೂಬೇನ್
ಕುಲದವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರು ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲದವರು.
ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖ ಯನ ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ. 13 ಅವನ
ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 59,300 ಮಂದಿ.
14 ತರು ಾಯ
ಾದ್ಯರ ಕುಲದವರು. ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಾದ್ ಕುಲದ
ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ. 15 ಅವನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 45,650 ಮಂದಿ.
16 ಹೀಗೆ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈ ನಿಕರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 1,51,450 ಮಂದಿ. ಇವರು
ಎರಡನೆಯ ದಂ ಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು.
17 ಅನಂತರ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವು ಲೇವಿಯರ
ಾಳೆಯದಿಂದ
ಹೊರಡಬೇಕು. ಅವರು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾರವೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತದ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು.
1

18 ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾ ಾನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ.
19 ಅವನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 40,500 ಮಂದಿ.
20 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪೆ ಾಚೂರನ ಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ್ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ. 21 ಅವನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 32,200
ಮಂದಿ.
22 ತರು ಾಯ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಕುಲದವರು. ಗಿದೊ್ಯ ೕನಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನ್ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಕುಲದ
ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ. 23 ಅವನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 35,400 ಮಂದಿ.
24 ಹೀಗೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈ ನಿಕರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 1,08,100 ಮಂದಿ.
ಇವರು
ಮೂರನೆಯ ದಂ ಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು.
25 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಾನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರ್ ಾನ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ. 26 ಅವನ
ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 62,700 ಮಂದಿ.
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ಾನ್ ಕುಲದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒ ಾ್ರ ನನ
ಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲನು ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ. 28 ಅವನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 41,500 ಮಂದಿ.
29 ತರು ಾಯ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು, ಏ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀರನು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ.
30 ಅವನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 53,400 ಮಂದಿ.
31 ಹೀಗೆ ಾನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈ ನಿಕರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 1,57,600 ಮಂದಿ. ಇವರು ಕಡೆಯ
ದಂ ಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು.
32
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ದಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ನಿಕ ಾಗಿ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 6,03,550 ಮಂದಿ. 33 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಲೇವಿಯರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಲಿಲ್ಲ.
34 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾಡಿದರು.
ಾಗೆಯೇ ದಂಡು
ದಂ ಾಗಿ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು.

3
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳ ವಿವರಣೆ
1 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರ ವಂಶದವರು. 2 ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ,
ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವವರೇ.
3 ಇವರು
ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಭಿಷೇಕಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದ
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು. 4 ಆದರೆ ಾ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬುವವರು ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸದೇ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ
ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ಆರೋನನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಾಜಕಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿದರು.
ಾಜಕರಿಗೆ ನೆರ ಾಗಲು ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 “ನೀನು ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು
ಅವರು ದೇವರ ಸೇವ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವಂತೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸು.
7
“ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ,
ಆರೋನನಿಗೋಸ್ಕರವೂ
8 ಅವರು
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು.
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಯಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವ ಾ್ಥನದ
ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು.
9 “ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಆರೋನನಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರು ಇವರೇ. 10 ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಇತರರು ಆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5

ಜೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರ ಾ್ಥನ ಾನ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ ಾನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೋ. ಆದುದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ನನ್ನ ಸೊತು್ತ. 13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರು ನನ್ನ ಸೊತು್ತ.
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚ ಾದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಸಂ ಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಚೊಚ್ಚ ಾದ
ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡೆನು; ಅವರು ನನ್ನವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11
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ಲೇವಿಯರ ಎಣಿಕೆ
ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
15 “ನೀನು ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.
17 ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ:
ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ ಇವರೇ.
18 ಗೋತ್ರ ಾ್ಥಪಕ ಾದ ಗೇಷೋರ್ನನ ಮಕ್ಕಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ, ಶಿಮಿ್ಮೕ ಇವರೇ. 19 ಗೋತ್ರ ಾ್ಥಪಕ ಾದ ಕೆ ಾತನ
ಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರ ಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಎಂಬುವವರು. 20 ಗೋತ್ರ ಾ್ಥಪಕ ಾದ
ಮೆ ಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ, ಮೂಷೀ ಎಂಬುವವರು. ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೇ ಲೇವಿಯ
ವಂಶದವರು.
21 ಗೇಷೋರ್ನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಲಿಬಿ್ನೕ ಗೋತ್ರ ದವರೂ ಶಿಮಿ್ಮೕ ಗೋತ್ರ ದವರೂ ಇದ್ದರು. 22 ಅವರಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ 7,500 ಮಂದಿ.
23 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರ ದವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
24 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ
ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷನು
ಾಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್.
25 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಉಪಕರಣಗಳಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನನ ವಂಶದವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದವುಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ: ಗು ಾರ ಅದರ ಮೇಲಣ ಡೇರೆಯ ಬಟೆ್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲರುವ ಪರದೆಗಳು, 26 ಗು ಾರದ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳೂ,
ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗಳು, ಇವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳೂ ಇವೇ. ಇಂತಹ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಾಡಬೇಕು.
27 ಕೆ ಾತ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರ ಮ್ ಗೋತ್ರ ದವರು, ಇಚಾ್ಹರ್ ಗೋತ್ರ ದವರೂ, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್
28 ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಗೋತ್ರ ದವರೂ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಗೋತ್ರ ದವರೂ ಇದ್ದರು.
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ
8,600 ಮಂದಿ. 29 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರ ಗಳವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
30 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷನು ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚಾಫಾನ್.
31 ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದವುಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ: ಮಂಜೂಷವು, ಮೇಜು, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು,
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು, ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಒಳಗಣ ತೆರೆಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಇವುಗಳ
ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅವರು
ಾಡಬೇಕು. 32 ಅದಲ್ಲದೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಲೇವಿಯರ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
33 ಮೆ ಾರೀ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಮಹಿ್ಲೕ ಗೋತ್ರ ದವರೂ, ಮೂಷೀ ಗೋತ್ರ ದವರೂ ಇದ್ದರು. 34 ಅವರಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ 6,200 ಮಂದಿ.
35 ಮೆ ಾರೀಯರ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷನು ಅಬೀಹೈ ಲನ ಮಗ ಾದ ಚೂರೀಯೇಲ್. ಇವರು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
36 ಮೆ ಾರೀ ವಂಶದವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳು,
ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು, ಇವುಗಳ ಉಪಕರಣಗಳು, 37 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಕಂಬಗಳು, ಇವುಗಳ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು, ಗೂಟಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಇವುಗಳ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಇವರೇ ಾಡಬೇಕು.
38 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೂ
ೕರ್ದಯ ಾಗುವ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ೕಶೆ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವರು
14
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತರರು ಆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. 39
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದ ಲೇವಿಯರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 22,000 ಮಂದಿ.
ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಎಣಿಕೆ ಾಡು. 41 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ
ಚೊಚ್ಚ ಾದವರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೋ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನು” ಎಂದನು.
42 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ೕಶೆಯು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.
43 ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಎಣಿಕೆ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ 22,273 ಮಂದಿ.
44 ಪುನಃ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 45 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ, ಅವರ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಲೇವಿಯರ ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ. ಲೇವಿಯರೇ ನನ್ನ ಸೊ ಾ್ತಗಿರುವರು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು.
46 “ಲೇವಿಯರ ಸಂಖೆ್ಯ ಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ 273 ಮಂದಿ ಚೊಚ್ಚಲರು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಐದೈ ದು ಶೆಕೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಈಡು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 47 ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಶೆಕೆಲ್ ಗಳ ಮೇರೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಿಗೆ
ಐದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 48 ಅವರೊಳಗೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿರುವವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ
ಅವರು ಕೊಡುವ ಹಣವನು್ನ ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದನು.
49 ಅದಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ೕಶೆ ಲೇವಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ಚೊಚ್ಚಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ
50 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರಿಂದ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ರೂ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ 1,365 ಶೆಕೆಲ್ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 51 ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ
ೕಶೆ ಆ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಣವನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ನು.
40
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ಕೆ ಾತ್ಯ ರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ
ಕೆ ಾತ್ಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 3 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡು, ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 4 ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೆ ಾತ್ಯರು
ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸ
ಾವುದೆಂದರೆ; ಅವರು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ದಂಡು ಹೊರಡು ಾಗ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವ ತೆರೆಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮಂಜೂಷದ
ಆ ಾ ಾಸನವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ, 6 ಅದರ ಮೇಲೆ *ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ
7 ಬಳಿಕ ಅವರು
ಹೊದಿಸಿ, ಮಂಜೂಷದ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲರುವ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ, ಧೂ ಾರತಿಗಳನೂ್ನ, ಹೂಜಿಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ಾ್ಯ ಪರ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಇಡಬೇಕು.
ಾ ಾಗಲೂ ಇರಬೇ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. 8 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಕಡುಗೆಂ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ, ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
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ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣತೆಗಳನೂ್ನ, ಎಣೆ್ಣಯ ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ
ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ ಅದಕೂ್ಕ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ
ಹೊದಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡ್ಡದಂಡಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 11 ತರು ಾಯ ಅವರು ಬಂ ಾರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ, ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅಡ್ಡ ದಂಡಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
12 ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸವರ್ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಅಡ್ಡ
ದಂಡಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 13 ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ನೇರಳೆ ವಣರ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿದರು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆಗಳು, ಮುಳು್ಳ ಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು,
ಬೋಗುಣಿಗಳು ಮುಂ ಾದ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಹೊರುವ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಾಕಬೇಕು. 15 ದಂಡು ಹೊರಡು ಾಗ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ದೇವ ಾ್ಥನದ
ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆ ಾತ್ಯರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು.
ಇವರು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು, ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಸತು್ತ ಹೋಗುವರು. ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾ ಾನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆ ಾತ್ಯರು ಹೊರಬೇ ಾದವುಗಳು ಇವೇ. 16 ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ದೀಪದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಪರಿಮಳಧೂಪವನೂ್ನ, ನಿತ್ಯ ಾಗಿ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡುವ
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ, ಅಭಿಷೇಕತೈ ಲವನೂ್ನ ತನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳೂ ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳೂ ಅವನ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.”
17 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ಕೆ ಾತ್ಯರ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳವರು ಲೇವಿಯರೊಡನೆ ಉಳಿಯದೆ
ಾಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದಕೊಡಬೇಡಿರಿ.
19 ಅವರು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾಯದಂತೆ ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವಹಿಸಬೇಕು. 20 ಕೆ ಾತ್ಯರು ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡ ಾರದು;
ನೋಡಿದರೆ ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವರು. ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಅವರ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅವರವರ ಹೊರೆಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.
9

10

ಗೇಷೋರ್ನ್ಯ ರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

21

22

“ನೀನು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ

23 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಎಣಿಕೆ ಾಡಬೇಕು.
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಬೇಕು.
24 ಸೇ ಾ ಾಯರ್
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರು ಾಡಬೇ ಾದ ಸೇವೆ
ಾವುದೆಂದರೆ; 25 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹೊರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗು ಾರ, ಅದರ ಹೊದಿಕೆ, ಅದರ ಮೇಲಣ ಹಸ ಾದ ಾ್ರ ಣಿಯ
ತೊಗಲಿನ ಹೊದಿಕೆ, 26 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, ಗು ಾರದ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಣ ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳು, ಅದರ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು, ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ
ಹೊರಬೇಕು ಮತು್ತ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು ಾಡಬೇಕು. 27 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು
ಹೊರೆ ಹೊರುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆ ಸೇ ಾ ಾಯರ್
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ನೀವೇ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಅವರವರ ವಶಕೆ್ಕ
ಕೊಡಬೇಕು. 28 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರು
ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಈ ಾ ಾರನು ಅವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡಬೇಕು.

ಮೆ ಾರೀಯರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
“ನೀನು ಮೆ ಾರೀಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 30 ಮೂವತ್ತರಿಂದ
ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ
ಾಡಲು ಅಹರ್ ಾದವರನು್ನ
29
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31 ದೇವದಶರ್ನದ

ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
ಗು ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸ
ಾವುದೆಂದರೆ:
ಅವರು ಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಅವುಗಳ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ,
32 ಅಂಗಳದ ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಗೂಟಗಳನೂ್ನ, ಹಗ್ಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಹೊರಬೇಕು; ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು
ಾಡಬೇಕು.
33 ದೇವದಶರ್ನದ
ಅವರವರ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.
ಗು ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೆ ಾರೀಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರು ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಅವರು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಈ ಾ ಾರನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದು್ದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದನು.
ಲೇವಿ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಲೆಕ್ಕ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೂ, ಸಮೂಹದ ಪ್ರ ಾನರೂ ಕೆ ಾತ್ಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ
35 ಅವರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
ಪ್ರ ಾರ ಎಣಿಕೆ
ಾಡಿದರು.
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ
ಾಡಲು
ೕಗ್ಯ ಾದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿದರು. 36 ಅವರಲಿ್ಲ
37 ಯೆಹೋವನು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಎಣಿಕೆ ಾದವರು 2,750 ಮಂದಿ.
ೕಶೆಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ೕಶೆ ಆರೋನರು ಕೆ ಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ
ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡತಕ್ಕವರು ಇಷೆ್ಟೕ ಜನರು. 38 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರನು್ನ
39 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ
ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ
ಾಡಲು ಅಹರ್ರದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿದರು.
40 ಗು ಾರದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೇರತಕ್ಕವರೆಂದು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು 2,630 ಮಂದಿ.
41 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರನು
ಎಣಿಕೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡತಕ್ಕವರು ಇಷೆ್ಟೕ ಜನರು.
42 ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಎಣಿಕೆ
ಾಡಿದರು. 43 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ
ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅಹರ್ ಾದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ
ಾಡಿದರು. 44 ಗು ಾರದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟವರು 3,200
ಮಂದಿ. 45 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಮೆ ಾರೀಯರ
34

ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬವನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 46
ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪ್ರ ಾನರೂ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.
47 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ
ಾಡಲು
ಅಹರ್ ಾದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿದರು. ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲೂ, ಅದರ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವವರನು್ನ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 48 ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 8,580. 49 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಿಂದ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೆಲಸವೂ, ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಾಯಿತು.

5
ಅಶುದ್ಧ ಾದವರನು್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ,
ಾಂ ಾ್ರ ಮಿಕ ಾದ ಚಮರ್ರೋಗ ಇರುವವರನು್ನ, ಮೇಹ ಾ್ರ ವವುಳ್ಳವರನು್ನ ಾಗು ಹೆಣದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ
ಅಶುದ್ಧ ಾದವರನು್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಅಂಥವರು
ಗಂಡಸರೇ ಆಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಂಗಸರೇ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು.
ಾನೇ ಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡ ಾರದು.”
1
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ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ೕಸದಿಂದ ಪಡೆದುದನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು:
ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾಗಲಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ
7 ಅಂಥವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾದರೆ,
ತಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದವನು ನಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಮೂಲದ್ರ ವ ್ಯ ದ ಬೆಲೆಗೆ ಐದನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.
8 “ಆದರೆ ದಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಮೃ ತ ಾಗಿ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಆ ದ್ರ ವ ್ಯ ವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದ್ರ ವ ್ಯ ಮತು್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತದ ಟಗರು ಈ ಎರಡೂ ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. 9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
5

ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ತರುವ ಾಣಿಕೆಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾಜಕನಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 10 ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾವ ಾಜಕನಿಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪ ಸು ಾ್ತನೋ ಅದು ಆ ಾಜಕನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ.”

ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಪತಿ್ನಯ ಪರಿ ಾರ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು: ‘ ಾರ ಹೆಂಡತಿ ತಪು ್ಪ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಗಂಡನಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ, 13 ಾರ ಕೈ ಗೆ
ಸಿಕ್ಕದೆಯೂ ಾ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಯೇ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಿ ಗಂಡನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿ
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, 14 ಅಥ ಾ ಅವಳು ಾಗೆ ಾಡದೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲಯೂ,
ಆಕೆಯು ಕೆಟು್ಟಹೋದಳೆಂಬ ಸಂಶಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಂದರೆ, 15 ಆಗ ಅವನು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವಳ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಾಜಕನಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಜವೆಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಸಂಶಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಾಪವನು್ನ
ಹೊರಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾದುದರಿಂದ ಆ ಹಿಟಿ್ಟ ನ ಮೇಲೆ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯ್ಯಲೂ ಾರದು, ಧೂಪವನು್ನ ಇಡಲೂ ಾರದು.
16 “ ‘
ಾಜಕನು ಅವಳನು್ನ ಕರೆದು ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 17 ಾಜಕನು ಮಣಿ್ಣ ನ
ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳನು್ನ
ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 18
ಾಜಕನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅವಳ
ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು, ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಸಿ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಸಂಶಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ
ಆ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಅವಳ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಾಪವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ವಿಷಕರ ಾದ ಆ ನೀರನು್ನ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19
ಾಜಕನೂ ಅವಳಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು, “ಒಬ್ಬ ಪರಪುರುಷನ ಸಂಗಮ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀನು ಜಾರತ್ವ ಾಡದೇ
ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಕರ ಾದ ಈ ನೀರು ನಿನಗೆ
ಾವ ಾನಿಯನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
20 ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನೊಡನೆ ನೀನು ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರೆ,” 21 “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳು
ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ, ನಿನ್ನ *ಹೊಟೆ್ಟಯು ಉಬು್ಬವಂತೆ
ಾಡಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
11

ಾಪಗ್ರ ಸ್ತಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಲಿ. 22 ಾಪವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಈ ನೀರು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು
ಉಬು್ಬವಂತೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳು ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜನನೇಂದಿ್ರ ಯಗಳು ಬತಿ್ತ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡುವುದು.” ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು, “ ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
*
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“ ‘ಇದಲ್ಲದೆ
ಾಜಕನು ಈ ಾಪವಚನಗಳನು್ನ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದು, ವಿಷಕರ ಜಲದಲಿ್ಲ
24
ಆ ಾಪವಚನವನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಾಪವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ವಿಷಕರ ಾದ ನೀರನು್ನ ಆ
25 ಬಳಿಕ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು.
ಆಗ ಶಪಿಸುವ ನೀರು ಅವಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ವಿಷಕರ ಾಗುವುದು.
ಾಜಕನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಕೈ ಯಿಂದ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಸಂಶಯ ಸೂಚಕ ಾದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ತರಬೇಕು. 26 ಆಗ
23

ಾಜಕನು ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಟು್ಟ ಆ ನೀರನು್ನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. 27 ಅವಳು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ
ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಆ ನೀರು ಅವ ಳಗೆ ಸೇರಿ ವಿಷ ಾಗುವುದರಿಂದ
ಅವಳ ಹೊಟೆ್ಟ ಉಬು್ಬವುದು, ಅವಳ ತೊಡೆಗಳು ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ತನ್ನ
ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗುವಳು. 28 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿರಪ ಾಧಿ ಾದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಾವ ಾನಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವಳು. 29 ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಾದರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಸಂಶಯವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಯಮ ಇದೇ.
30 ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟರೆ †ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ
ತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
ಗಂಡನು ನಿರಪ ಾಧಿ

ಾಜಕನು ಅವಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ವಿಧಿನಿಯಮವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.
ಾಗುವನು. ಆ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ರ ಮವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವಳು.’ ”

31 ಆಗ

6
ಾಜೀರನ ವ್ರ ತ ನಿಯಮ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸು:
ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾಗಲಿ * ಾಜೀರರ ಹರಕೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವ, 3 ವಿಶೇಷ ಾದ ಹರಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾಗ
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮದ್ಯ ಾನವನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು. ಾ್ರ ಾರಸದ ಹುಳಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬೇರೆ ಮದ್ಯ ಾನದ ಹುಳಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಕುಡಿಯ ಾರದು.
ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣ ನಿಂದ
ಾಡಿದ
ಾವ ಾನವನೂ್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದು. ಹಸಿ ಅಥ ಾ
4 ಅವನು ಹರಕೆ ಾಡಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಒಣಗಿದ ಾ್ರ ಹಣ್ಣ ನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೀಜವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು.
5 “ಅವನು ತನ್ನ ಹರಕೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಕು. 6 ತನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಶವವನೂ್ನ
ಮುಟ್ಟ ಾರದು. 7 ಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರು ಸತ್ತರೂ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ
ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ದೇವರಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೂದಲು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆಯ ಾ್ಲ. 8 ಾನು ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಗಳೆಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 9
ಾ ಾದರೂ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಸತ್ತರೆ, ಾನು ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಅಪವಿತ್ರ ಾದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಲೆಯನು್ನ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಎರಡು
ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 11
ಾಜಕನು ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಶವಸೋಂಕಿದವನಿ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಿ ಅವನ ತಲೆಯ
ಕೂದಲನು್ನ ಆ ದಿನದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ವೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 12 ಅವನು ಎಷು್ಟ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ನು್ನ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ, ಅಷು್ಟ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊಸ ಾಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
1

†

5:30 ಅಥ ಾ

ಾಜಕನು.

*

6:2 ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಥ ಾ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನು.
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ದಲು

ಾಡಿದ್ದ

ಹರಕೆಗೆ ವಿಘ್ನ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾದುದರಿಂದ ಕಳೆದುಹೋದ ದಿನಗಳು ವ್ಯ ಥರ್ ಾದುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
13 ಾಜೀರನು ತನ್ನ ವ್ರ ತದಿನಗಳು ಮುಗಿ ಾಗ ತನ್ನ ನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಕ್ರ ಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಾಣಿಕೆಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಟಗರಿನ ಮರಿಯನು್ನ, ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದಟಗರನು್ನ
ಾಗು ತರಬೇಕು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟ ತುಂ ಾ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳು, ಎಣೆ್ಣ ಾಕಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಕಡಬುಗಳನು್ನ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗ ಡನೆ ತರಬೇಕು.
16
ಾಜಕನು ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದು ಾಜೀರನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 17 ಆ ಟಗರನೂ್ನ, ಪುಟಿ್ಟ ತುಂ ಾ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ,
ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ತಂದ
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಬೇಕು. 18 ಆಗ ಾಜೀರನು ತನ್ನ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ದೀ ಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಆ ಕೂದಲನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 19 ತರು ಾಯ ಾಜಕನು
ಆ ಟಗರಿನ ಬೇಯಿಸಿದ ಮುಂದೊಡೆಯನೂ್ನ, ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಾಗೂ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಡುಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಜೀರನು ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 20 ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೈ ವೇದ್ಯ
ಾಡುವ ಎದೆಯ ಾಗದಂತೆ ಾಗೂ
ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸುವ
ತೊಡೆಯಂತೆ
ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆ ಾಜೀರನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾನ ಾಡಬೇಕು.
21 ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾಜೀರರ ವ್ರ ತ ನಿಯಮವು ಇದೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ರ ತಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಇದೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಗನು ಾರ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿಯೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ
ಾವು ಕೊಡುತೆ್ತವೆಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿದಷು್ಟ ವ್ರ ತವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.”
ಆಶೀ ಾರ್ದ ವಚನ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 23 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಹೀಗೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕು. ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, 24 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ ಾಡಲಿ; 25 ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರ ಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡಲಿ; 26 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ’ ಎಂಬುದೇ. 27 ಹೀಗೆ ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸು ಾಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.”
22

7
ಗು ಾರದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಯ ವಿವರ

1
ೕಶೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅದನೂ್ನ, ಅದರ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 2 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಗೋತ್ರ ದ ಪ್ರ ಮುಖರು,
ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಜನಗಣತಿಯ ನೇತೃ ತ ್ವವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 3 ಅವರು ಆರು ಕ ಾನು ಬಂಡಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತಂದರು.
ಾಯಕ ಾದ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಕ ಾನು ಬಂಡಿಯನೂ್ನ, ಪ್ರ ತಿ
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ಾಯಕನು ಒಂದು
ೕಡಿ ಎತ್ತನೂ್ನ, ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಮುಂದೆ ತಂದರು. ಹೀಗೆ ಆರು
ತೆ
ಬಂಡಿ ಆರು
ತೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
4 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 5 “ನೀನು ಇವರ ಕೈ ಯಿಂದ
ಈ ಾಣಿಕೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸು.
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
6

ೕಶೆ ಆ ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 7 ಅವನು
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಎರಡು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ, ಮತು್ತ ಎರಡು
ೕಡಿ
ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 8 ಮೆ ಾರೀ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಾಲು್ಕ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಲು್ಕ
ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಈ ಾ ಾರನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.
9 ಕೆ ಾತ್ಯ ರಿಗೆ
ಾತ್ರ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ
ಾಗಿಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರುತಿ್ತದ್ದರು.
10
ೕಶೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ
11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಅದರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು.
ೕಶೆಗೆ, “ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ
ಕು ಾಧಿಪತಿಯು ತನಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
12

ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದವನು ಯೆಹೂದ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನ. 13 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ
ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್* ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ. ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.
14 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
15 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 16 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 17 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು, ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
18 ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ ಚೂ ಾರನ ಮಗನೂ ಆದ ನೆತನೇಲನು
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 19 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯು; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು;
ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.
20 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
21 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 22 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 23 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
24 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ, ಹೇಲೋನನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀ
ಾಬನು
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 25 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ; 26 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
*
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ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 28 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 29 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಹೇಲೋನನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
30 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ, ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀಚೂರನು
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 31 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 32 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 33 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು.
34 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 35 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು
ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಶೆದೇಯೂರನ
ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
36 ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ, ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖ ಯ ಮಗನೂ ಆದ
ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 37 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ
ತುಂಬಿತು್ತ. 38 ಅವನು ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
39 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 40 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 41 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
42 ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾದ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ, ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗನೂ ಆದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 43 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 44 ಅವನು ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ
ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
45 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 46 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 47 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು, ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
48 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ, ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನೂ ಆದ
ಎಲೀ ಾಮನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 49 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ
ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.
50 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
51 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 52 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 53 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
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ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ, ಪೆ ಾಚೂರನ ಮಗನೂ ಆದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 55 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 56 ಅವನು ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ
ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

57 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 58 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 59 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
60 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ ಗಿದೊ್ಯ ೕನಿಯ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೀ ಾನನು
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 61 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 62 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
63 ಅವನು ಸ

ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 64 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 65 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
66

ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖ ಯ ಮಗನೂ ಆದ ಅಹೀಗೆಜೆರನು
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 67 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 68 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
69 ಅವನು ಸ

ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 70 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 71 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
72

ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ ಒ ಾ್ರ ನನ ಮಗನೂ ಆದ ಪಗೀಯೇಲನು
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 73 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟಯೂ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು;
ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 74 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ
ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
75 ಅವನು ಸ

ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 76 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 77 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
78 ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಫಾ್ತಲಿ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ ಏ ಾನನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಹೀರನು
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 79 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
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ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.
ತುಂಬಿದ್ದ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
81 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 82 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 83 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು, ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
84 ಯಜ್ಞವೇದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅದರ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
80 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ

ಾಣಿಕೆಗಳು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ 12 ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟ ಗಳು, 12 ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, 12 ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಗಳು.

85 ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯು 120 ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳದು್ದ, ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟಲು 70 ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದು್ದ.

ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾತೆ್ರ ಗಳ ಒಟು್ಟ ತೂಕ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ 2,400 ಶೆಕೆಲ್. 86 ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ
ತುಂಬಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯ ತೂಕವು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
ಮೇರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಧೂ ಾರತಿಗಳ ಚಿನ್ನವು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ 120 ಶೆಕೆಲ್.
87 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಪಶುಗಳು: 12 ಹೋರಿಗಳು, 12 ಟಗರುಗಳು, ಒಂದು ವಷರ್ದ
12 ಕುರಿಗಳು ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟದು್ದ 12 ಹೋತಗಳು.
88 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಪಶುಗಳು: 24 ಹೋರಿಗಳು, 60 ಟಗರುಗಳು, 60 ಹೋತಗಳು,
ಒಂದು ವಷರ್ದ 60 ಕುರಿಗಳು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇದೇ ಅದರ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಣಿಕೆ.
89
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ
ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಣ ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆಯಿಂದ
ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು.

8

ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನ ದೀಪಗಳನು್ನ ಹಚು್ಚವ ಕ್ರ ಮ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಆರೋನನು ದೇವ ಾ್ಥನದ
ದೀಪಗಳನು್ನ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸು ಾಗ ಆ ಏಳು ದೀಪಗಳು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದು ಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬೆಳಕುಕೊಡುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆರೋನನು ಾಡಿದನು. ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದುರಿನ
ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬೆಳಕುಕೊಡುವಂತೆ ಆ ದೀಪಗಳನು್ನ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಇಟ್ಟ ನು. 4 ದೀಪಸ್ತಂಭವೂ, ಅದರ ಬುಡದ
ಾಗವೂ, ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳೂ ಬಂ ಾರದ ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿದ
ಾದರಿಯಂತೆ
ೕಶೆ ಅದನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಬೇಕು. 7 ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇ ಾದ ಕ್ರ ಮ ಹೇಗೆಂದರೆ: ನೀನು
ಅವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಜಲವನು್ನ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸ ಾರ್ಂಗ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 8 ತರು ಾಯ ಅವರು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೊಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಅದರೊಡನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ
ಅಂದರೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ಆಗ ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
5
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ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಬೇಕು.
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. 11 ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗುವಂತೆ ಆರೋನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ದಂತೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
12 “ಲೇವಿಯರು

ಆ ಹೋರಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. 13 ನೀನು
ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವರನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ದಂತೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಹೀಗೆ ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ನನ್ನ
ಸೊ ಾ್ತಗುವರು.
15 “ಅ ಾದ ನಂತರ ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ನೈ ವೇದ್ಯ ದಂತೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇವರು ನನಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದವರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಮನುಷ ್ಯರೂ
ಪಶುಗಳೂ ಎ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತು್ತ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚ ಾದುದನು್ನ ಾನು ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಚೊಚ್ಚ ಾದುದನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡೆನು. 18 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ದೇ ಾಲಯದ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅ ಾಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
20

ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆ, ಆರೋನರೂ ಮತು್ತ
21
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಡಿದರು.
ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ದಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದನು.
22

ಆ ಮೇಲೆ ಲೇವಿಯರು ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಆರೋನನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ
23 ಪುನಃ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದರು.
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 24 “ಲೇವಿಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಪದ್ಧತಿ ಏನೆಂದರೆ: ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸಿ್ಸ ನವರು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಸೇವಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು.
25 ಅವರು ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾದ ನಂತರ ಆ ಮಂಡಳಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವರು. 26 ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಕುಲದವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಯುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಬೇರೆ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿಸ ಾರದು.
ಲೇವಿಯರು ಾ ಾಡಬೇ ಾದ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೀನು ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು.”

9
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಎರಡನೆಯ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದು್ದ

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ,
ಸೀ ಾಯಿ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ನೇಮಕ ಾದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳು. 3 ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
1
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ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಆದ ಾರಣ
ೕಶೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, ನೀವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
5 ಾಗೆಯೇ ಅವರು
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯಿ
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಡಿದರು.
6 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶವಸೋಂಕು ಇದು್ದದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸ ಾಗದೆ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 7 ಈ ಜನರು
ೕಶೆಗೆ
“ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶವಸೋಂಕಿದರಿಂದ ಾವು ಅಶುದ್ಧ ಾದೆವು.
ಾವು ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ
ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
8 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಸ್ವಲ್ಪ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಏನು
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡುವನೋ ಾನು ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 10 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸು, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಶವ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರೂ
ಅಥ ಾ ದೂರ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲರುವವರೂ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು.’
11 ಅಂಥವರು ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆ ಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ ಸೊಪು ್ಪ ಗಳ ಸಂಗಡ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 12 ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಉಳಿಸ ಾರದು. ಆ ಪಶುವಿನ
ಒಂದು ಎಲುಬ ಾ್ನದರೂ ಮುರಿಯ ಾರದು. ಅಂತೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ವಿಷಯ ಾಗಿರುವ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆದರೆ
ಾವ ಾದರೂ ಶುದ್ಧ ಾಗದೆ, ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದೆ ಇದು್ದ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ತಪಿ್ಪದರೆ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ನೇಮಿತ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ತನ್ನ ದೋಷಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
14 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ
ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸಿದರೆ ಅದರ ವಿಷಯ ಾದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿ. ಪರದೇಶದವನಿಗೂ
ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು.”
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಮೇಘಸ್ತಂಭದ ಸೂಚನೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
16 ನಿತ್ಯ ವೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ; ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಮೇಘವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಆ ಮೇಘವು ಗು ಾರದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎ ಾ್ದಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಮೇಘವು ಎಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವುದೋ ಅಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಆ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮೇಲಿರುವ ತನಕ ಅವರು ಇದ್ದ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಆ ಮೇಘವು ಬಹುದಿನದವರೆಗೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ
ಇರು ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡದೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು.
20 ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು
ಾತ್ರ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತಿ್ತತು್ತ.
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
15
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21 ಕೆಲವು

ಡೇರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ
ಬೆಳಗಿ್ಗನವರೆಗೆ ಇರುತಿ್ತತು್ತ. ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳು ಾಗ ಜನರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಹಗಲಿರುಳು ನಿಂತಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು
ಾ ಾಗ ಮೇಲೇಳುತಿ್ತತೊ್ತೕ ಆಗ ಜನರು
ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಎರಡು ದಿನ ಾದರೂ,
ಒಂದು ತಿಂಗ ಾದರೂ, ಒಂದು ವಷರ್ ಾದರೂ ಅಲಿ್ಲಯ ತನಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದೆ ಅಲೆ್ಲೕ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಮೇಘವು ಏಳು ಾಗ ಅವರು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 23 ಯೆಹೋವನ ಆ ಯ
ಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವರು ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

10

ದೇವ ಾ್ಥನದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತುತೂ್ತರಿಗಳು
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡಿನಿಂದ
ಎರಡು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಜನಸಮೂಹದವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ದಂಡುಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಬೇಕು. 3 ನೀನು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿಸು ಾಗ
ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು.
4 ನೀನು ಒಂದನು್ನ
ಾತ್ರ ಊದಿಸು ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗ ಾದ ಪ್ರ ಾನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. 5 ನೀನು ಆಭರ್ಟ ಾಗಿ ಊದಿಸು ಾಗ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ದಂಡುಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು.
6 ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಆಭರ್ಟ ಾಗಿ ಊದಿಸು ಾಗ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ದಂಡುಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಹೊರಡಬೇ ಾ ಾಗ ಆಭರ್ಟ ಾಗಿಯೇ ಊದಿಸಬೇಕು. 7 ಜನಸಮೂಹದವರು
ಕೂಡಿಬರಬೇ ಾ ಾಗ ಾ ಾರಣ ಾಗಿ ಊದಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆಭರ್ಟ ಾಗಿ ಊದಿಸ ಾರದು.
8 “ಆರೋನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ
ಾಜಕರೇ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ
9 ನೀವು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿರಲಿ.
ಉಪದ್ರ ವಪಡಿಸುವ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡು ಾಗ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಆಭರ್ಟ ಾಗಿ ಊದಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು
ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ರ ಸುವನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಉತ್ಸವ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯು, ಹಬ್ಬ ಗಳಲಿ್ಲಯು,
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಆ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. ಆ ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಯು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವುದು,
ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು.”
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಸೀ ಾಯಿ ಅರಣ್ಯ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟಿ್ಟದು್ದ
ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಮೇಲಿದ್ದ ಮೇಘವು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದಿ್ದತು. 12 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸೀ ಾಯಿ ಅರಣ್ಯ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ತರು ಾಯ ಆ ಮೇಘವು ಾ ಾನ್ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು.
13 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದು್ದ ಇದೇ
ದಲನೆಯ ಾರಿ.
14 ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ
ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು. 15 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲನು. 16 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಹೇಲೋನನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನು.
17 ತರು ಾಯ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಾಗ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀಯರೂ
18 ಆಮೇಲೆ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟರು.
11
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ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟರು.
ಅವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗ ಾದ
19 ಸಿಮೆ
ಎಲೀಚೂರನು.
ೕನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖ ಯ
ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು. 20 ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ದೆಗೂವೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು.
21 ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕೆ ಾತ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಅವರು
ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
22 ಆ ಮೇಲೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ
ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು. 23 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಪೆ ಾಚೂರನ ಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು. 24 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು.
25 ಆ ಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ದಂಡುಗಳ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಾನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ
ಹೊರಟರು.
ಅವರ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರನು.
26 ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಒ ಾ್ರ ನನ ಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲನು. 27 ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಏ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀರನು. 28 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋದದು್ದ
ೕಶೆಯು ತನ್ನ
ಾವ ಾಗಿದ್ದ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋ ಾಬನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಒಳಿತನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನೀನೂ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ; ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಆದರೆ ಹೋ ಾಬನು
ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ, ನನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಡವೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕುವ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿನಗೆ ಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ
ಕಣಾ್ಣಗಿರಬೇಕು. 32 ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು
ನಿನಗೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರ
ಾಣದಷು್ಟ ದೂರ ಹೋದರು.
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು
ಆ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. 34 ಅವರು ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡು ಾಗ ಹಗಲು
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮೇಘವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತಿ್ತತು್ತ.
35 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯು ಹೊರಡು ಾಗ
ೕಶೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಎದು್ದ ಹೊರಡೋಣ ಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗಲಿ; ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ಬೆನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
36 ಅದು ನಿಂ ಾಗ ಅವನು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಲ ಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮರಳಿ ಆಗಮಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳುವನು.
29

11

ತಬೇರದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಜನರು ತಮಗೆ ದು ಾವಸೆ್ಥ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಗುಣುಗುಟು್ಟ ವವ ಾದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಳೆಯದ ಕಡೇ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದವರು ಸುಟು್ಟಹೋದರು. 2 ಆಗ ಜನರು
ೕಶೆಯ
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ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟರು.
ೕಶೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸ ಾಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿ
ಆರಿಹೋಯಿತು. 3 ಯೆಹೋವನು ಉಂಟು ಾಡಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಉರಿದುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
“*ತಬೇರ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
4

ಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರ ಆಯೆ್ಕ

ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರ ಜನರು ಾಂಸವನು್ನ ಆಶಿಸಿದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪುನಃ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ
ಅ
್ಯ ೕ, “ ಾಂಸವು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕಿ್ಕೕತು? 5 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವು ಬಿಟಿ್ಟ ಾಗಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಮೀನು,
ೌತೆ ಾಯಿ, ಕಬೂರ್ಜ, ಈರುಳಿ್ಳ ಾಗೂ ಬೆಳು್ಳಳಿ್ಳ ಇವು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 6 ಇಲಿ್ಲ ಾದರೋ ಾವು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಮನ್ನವೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಇನೆ್ನೕನೂ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ನಿಷು್ಠರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡ ತೊಡಗಿದರು.
7 ಆ ಮನ್ನವು ಕೊತು್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ
ಾಗೆ ಇತು್ತ. ಅದು ಗುಗು್ಗಲದಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಜನರು
ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಬೀಸಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಒರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಟಿ್ಟ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸಿ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ರುಚಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿ ಾಡಿದ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಗಳಂತಿತು್ತ. 9 ಾತಿ್ರ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂಜು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮನ್ನವೂ ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ.
10 ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆ
ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ ಅಳುವ ಆ ಶಬ್ದವು
ೕಶೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವರ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ವಿಕೆಯಿಂದ
ೕಶೆಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 11 ಆಗ
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಈ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ಹೊಣೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ನೀನು ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತಂದಿದಿ್ದೕ? ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ
ಾನು
ಾಕೆ ಅ ಾತ್ರ ಾದೆ? 12 ಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೆತ್ತ ಾಯಿಯೇ? ಇವರನು್ನ ಮಗುವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಂತೆ, ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕು
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ? 13 ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅಳು ಾ್ತ ಬಂದು, ‘ ಾಂಸವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ
ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಇಷು್ಟ ಜನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾಂಸವು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ದೊರಕೀತು? 14 ಇಷು್ಟ
ಜನರ ಹೊಣೆಯನು್ನ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಹೊರುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ; ಅದು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ. 15 ನೀನು
ಹೀಗೆ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ನನ್ನ ನು್ನ ಈಗಲೇ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಉಪ ಾರ ಾಗುತ್ತದೆ; ನನ ಾಗುತಿ್ತರುವ
ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾನು ಸಹಿಸ ಾರೆ” ಎಂದನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೇಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಂದೂ ಮತು್ತ
ಅಧಿಪತಿಗಳೆಂದೂ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಕರೆದು ಅಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೋ. 17 ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವೆನು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವರಿಗೂ ಾಲುಕೊಡುವೆನು. ಆಗ
ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ ಈ ಜನರ ಹೊಣೆಯನು್ನ ವಹಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇವರೂ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ
ವಹಿಸುವರು.”
18 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ ಾಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಾಳೆ ನಿಮಗೆ
ಾಂಸವು ದೊರೆಯುವುದು. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ, ‘ನಮಗೆ ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡುವವರೇ
ಇಲ್ಲ; ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಸುಖ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಅಳು ಾ್ತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ
ನಿಮಗೆ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು. 19 ನೀವು ತಿನು್ನವುದು ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ, ಎರಡು ದಿನವಲ್ಲ,
ಐದು ದಿನವಲ್ಲ, ಹತು್ತ ದಿನವಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನವೂ ಅಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ ನೀವು ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ಾಂಸವನು್ನ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ. ಅದು ಾಕರಿಕೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ನಿಮಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಾಗುವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು
ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅತು್ತ, ‘ ಾವು ಏಕೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದೆವು ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.
16

*
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ೕಶೆ, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಜನರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಾ ಾಳುಗಳು, ಆದರೂ ನೀನು, ‘ಇವರಿಗೆ
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕ. 22 ಅವರಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸಿಕು್ಕವಂತೆ ಾವು ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಆಡು, ಕುರಿ, ದನಗಳನೂ್ನ ಕೊಯ್ಯ ಬೇಕನು್ನತಿ್ತ
ೕ? ಇಲ್ಲವೆ
ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
23 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನನ್ನ ಕೈ
ೕಟುಗೈ
ೕ? ನನ್ನ ಾತು ನೆರವೇರುತ್ತದೋ, ಇಲ್ಲ ೕ ಈಗ
ನೀನು ನೋಡುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24
ೕಶೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಅವನು
ಜನರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
25 ಯೆಹೋವನು ಆ ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು.
ೕಶೆಯ ಮೇಲಿರುವ
ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಾಲುಕೊಟ್ಟ ನು. ಆ ಆತ್ಮ ವು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿ ಾಗ
ಅವರು ಪರವಶ ಾಗಿ ಆ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಸಲೇ
ಇಲ್ಲ.
26 ಆದರೆ ಎ ಾ್ದದ್, ಮೇ ಾದ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮ ವು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಇಳಿದುಬಂದುದರಿಂದ ಅವರು ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಪರವಶ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 27 ಾಳೆಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ
ಹುಡುಗನು
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು, “ಎ ಾ್ದದ್ ಮತು್ತ ಮೇ ಾದರು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಪರವಶ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
28
ೕಶೆಯ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಅವರು
ಪ್ರ ಾದಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ, “ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುತಿ್ತೕ
ೕ? ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ
ಆತನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರೂ, ಪ್ರ ಾದಿಸುವವರೂ ಆದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದನು.
30 ತರು ಾಯ
ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೂ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು.
21 ಅದಕೆ್ಕ

ದೇವರು ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಾಳಿ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು
ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ದೂರದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಎರಡು
ಳ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ
ಾರು ಾ್ತ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿತು. 32 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆ ದಿನವೆ ಾ್ಲ, ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ, ಮರುದಿನವೆ ಾ್ಲ
ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದರು.
ಾರು ಹತು್ತ ಹೋಮೆರಿಗಿಂತ† ಕಡಿಮೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.‡ ಅವರು
ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡರು.
33 ಆದರೆ
ಾಂಸವು ಇನೂ್ನ ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಇ ಾ್ದಗ ಅದನು್ನ ಅಗೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಕೂಪವು ಉರಿದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಜನರನು್ನ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದ
ಾಯಿಸಿದನು. 34 ಆಶೆಪಟ್ಟವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “§ಕಿಬೊ್ರ ೕತ್ ಹ ಾ ಾ” ಎಂದು
31

ಹೆಸ ಾಯಿತು.
35 ತರು ಾಯ ಜನರು ಕಿಬೊ್ರ ೕತ್ ಹ ಾವದಿಂದ ಪ್ರ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಾಣ

ಾಡಿ ಹಚೇರೋತಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ

12

ಾರ್ಮಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ತೊನು್ನ
ೕಶೆ ಕೂಷ್ ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಮಿ ಾರ್ಮಳೂ
ಾಗೂ ಆರೋನನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರು. 2 ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ
1

†

ಮಿ

11:32

ಹೋಮೆರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೋಮೆರ್ ಅಂದರೆ 2.37 ಲೀಟರ್.

ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದವರೂ ಸಹ ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂನಷು್ಟ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದರು.

§

‡

11:32

ಕಡಿಮೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

11:34 ಅ ಾ್ಯ ಶೆಪಟ್ಟವರ ಸ

ಾಧಿ.

ಕಡಿಮೆ
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ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಾತ್ರ ವೇ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೋ? ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆತನು
ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆಡಿದ ಾತು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 3
ೕಶೆಯು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಿಂತಲೂ ಬಹು ಾತಿ್ವಕನು.
4 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಆಡಿದ
ಾತನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಫಕ್ಕನೆ
ೕಶೆ, ಆರೋನ್ ಮತು್ತ
ಮಿ ಾರ್ಮರಿಗೆ, “ನೀವು ಮೂರು ಮಂದಿಯೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಮೂವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. 5 ಯೆಹೋವನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದೊಳಗೆ ಇಳಿದು
ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆರೋನನು್ನ ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು.
6 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಯಿದ್ದರೆ ಾನು ಅವನಿಗೆ
ಾನದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವೆನು.
7 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ಅಂಥವನಲ್ಲ.
ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
8 ಾನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ,
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವನು.
ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ
ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದನು.
9 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು. 10 ಆ ಮೇಘವು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಪಕ್ಕನೆ ಮಿ ಾರ್ಮಳಿಗೆ ತೊನು್ನ ಹತಿ್ತದ್ದರಿಂದ
ಆಕೆಯ ಚಮರ್ ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆರೋನನು ಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಆಕೆಗೆ
ತೊನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 11 ಆಗ ಆರೋನನು
ೕಶೆಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ಾವು ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದು ದೋಷಿಗ ಾದೆವು. ಈ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ
ಾಡಬೇಡ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 12 ಅಧರ್ ಾಂಸ ಕೊಳೆತುಹೋಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಶಿಶುವಿನಂತೆ
ಈಕೆ ಆಗ ಾರದು” ಎಂದು ಬೇಡಿದನು. 13 ಆಗ
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ದೇ ಾ, ಆಕೆಯನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟ ನು.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಆಕೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರೆ,
ಆಕೆ ಏಳು ದಿನ ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮರೆ ಾಗುತಿ್ತದ್ದಳಲ್ಲವೇ?
ಾ ಾದರೆ ಆಕೆ ಏಳು ದಿನ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ಇರಲಿ, ತರು ಾಯ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 15 ಾಗೆಯೇ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇ ಾಯಿತು.
ಆಕೆಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ವರೆಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ತರು ಾಯ ಅವರು
ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಾ ಾನ್ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

13
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
1 ಯೆಹೋವನು

3

ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ೕಶೆ ಾ ಾನ್ ಅರಣ್ಯ ದಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರನು್ನ
4
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗ ಾದ ಶಮೂ್ಮ ವ,
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5 ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲದ ಹೋರಿಯನ ಮಗ ಾದ ಾಫಾಟ್,
6 ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಯೆಫುನೆ್ನಯನ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್,
7ಇ

ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ

ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಲ್,
ಾದ ಹೋಶೇಯ,
9 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದ ಾಫೂವನ ಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕ,
10 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಸೋದೀಯನ ಮಗ ಾದ ಗದಿ್ದೕಯೇಲ್,
11
ೕಸೇಫ್ ಅಂದರೆ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸೂಸೀಯನ ಮಗ ಾದ ಗದಿ್ದೕ,
12 ಾನ್ ಕುಲದ ಗೆಮಲಿ್ಲೕಯನ ಮಗ ಾದ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲ್,
13 ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಸೆತೂರ್,
14 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಾಪೆಸೀಯನ ಮಗ ಾದ ನಹಬೀ,
15 ಾದ್ ಕುಲದ
ಾಕೀಯನ ಮಗ ಾದ ಗೆಯೂವೇಲ್.
16 ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮನುಷ ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೇ.
ೕಶೆ
17
ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
18 ಅಲಿ್ಲ ನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರೋ ಅಥ ಾ ಬಲಹೀನರೋ, ಬಹಳ ಜನರೋ ಅಥ ಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ,
19 ಅವರ ದೇಶವು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ? ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಾಳೆಯಗ ೕ ಅಥ ಾ
ಕೋಟೆಗ ೕ? 20 ಭೂಮಿಯು ಾರ ಾದುದೋ ಅಥ ಾ ನಿ ಾ್ಸರ ಾದುದೋ, ಮರಗಳುಳ್ಳದೊ್ದೕ ಅಥ ಾ
ಬಯಲುಪ್ರ ದೇಶ ೕ ಎಂದು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಧೈ ಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಆ
ದೇಶದ ಉತ್ಪ ನ ್ನ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ ಪ್ರ ಥಮ ಫಲದ
ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.
21 ಅವರು ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯ ದಿಂದ ಹ ಾತಿನ
ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ರೆಹೋಬಿನ ವರೆಗೆ
22 ಅವರು ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದರು.
ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ
ಾ್ರಂತ್ಯ ವನು್ನ ಾಟಿ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಹೀಮನ್, ಶೇಷೈ, ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರು
ಇದ್ದರು. ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಚೋವನ್ ಪಟ್ಟಣಕಿ್ಕಂತ ಏಳು ವಷರ್
ದಲು
ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ. 23 ಅವರು ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಗೊಂಚಲುಳ್ಳ
ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕೊಯ್ದರು; ಇಬ್ಬರು ಅದನು್ನ ಅಡ್ಡಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕೆಲವು ಾಳಿಂಬೆ
ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 24 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅಲಿ್ಲ ಆ ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲನು್ನ
ಕೊಯ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “*ಎಷೊ್ಕೕಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟಾಯಿತು.
8 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದ ನೂನನ ಮಗ

ಗೂಢಚಾರರು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ವರದಿ

25 ಅವರು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದರು. 26 ಆ ಮೇಲೆ

ಾ ಾನ್ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ
ೕಶೆ, ಆರೋನರು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಾದೇಶಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಆ ದೇಶದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 27 ಅವರು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ
†
ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು; ಅದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶವೇ;
ಅಲಿ್ಲ ನ ಹಣು್ಣಗಳು ಇಂಥವು. 28 ಆದರೆ ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರು: ಅವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರನು್ನ
ನೋಡಿದೆವು. 29 ದ ಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು, ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು,
ಅ ೕರಿಯರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರೂ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
*

13:24

ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲು.

†

13:27 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು.
ಾಲೇಬನು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮ ನಿರಿಸಿ,
“ ಾವು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಅದನು್ನ
ಜಯಿಸಲು ಾವು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31 ಆದರೆ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದವರು, “ಆ
ಜನರು ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರು; ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕಿ್ತ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
32 ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು
ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಅಶುಭ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳುವವ ಾಗಿ, “ ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಾವು ಅದರಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಾದವರು. 33 ಅಲಿ್ಲ
ನೆಫೀಲಿಯರನು್ನ ಅಂದರೆ ನೆಫೀಲಿಯ‡ ವಂಶದವ ಾದ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಾವು ಅವರ
ಮುಂದೆ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರಿಗೂ ಾವು ಾಗೆಯೇ ಾಣಿಸಿದೆವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14

ಜನರು
ೕಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಾಶ ಾದದು್ದ
1 ಆಗ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವರ ಎತಿ್ತ ಆ ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಗೋ ಾಡಿದರು. 2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, “ ಾವು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ 3 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಕೆ ಕತಿ್ತಯ
ಾಯಿಂದ ಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವರ ಾ ಾಗುವರು. ಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೇ”
ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 4 ಹೀಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊಬ್ಬರು, “ ಾವು ಬೇರೆ ಾಯಕನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
5 ಆಗ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.
6 ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದವರಲಿ್ಲ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ
ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನೂ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡರು. 7 ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು ಅತು್ಯ ತ್ತಮ ಾದದು್ದ.
8 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆ ಾಲೂ, ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದನು್ನ
ನಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು. 9 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿರುಗಿಬೀಳಬೇಡಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಅವರನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಜಯಿಸಿಬಿಡುವೆವು.
ಅವರಿಗೆ ನೆರ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ” ಎಂದರು. 10 ಆದರೆ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ,
ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
11 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಈ ಜನರು ಇನು್ನ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವರು? ಾನು
ನಡೆಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇವರು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡಿ ಾಗೂ್ಯ ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ದಿನ ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬದೆ
ಇರುವರು? 12 ಾನು ಇವರಿಗೆ ಾ್ಯ ಧಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಇವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು. ಈ
ಜನರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ, ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ಐಗುಪ ರು
ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ
ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಈ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 14 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವ ಾದ
ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ, ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ, ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನ ಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ ಇದು್ದ ಇವರ
‡

13:33 ನೆಫೀಲಿಯ ಾಕ್ಷ ಾ ಾರದವರು.
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ಮುಂದೆ ನಡೆದುಹೋಗುವು ಾಗಿ ಾಗೂ ನೀನಿರುವ ಮೇಘವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಇರುವು ಾಗಿಯೂ
ಈ ದೇಶದವರು ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀನು ಒಂದೇ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ಈ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಯಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ
ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜ ಾಂಗದವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
16 “ ‘ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ
ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕಿ್ತ ಾಲದೆ, ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಟ್ಟ ನು’ ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 17 ಈಗ ನೀನು
ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನ ಬಲವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
18 ‘ಯೆಹೋವನು ದೀಘರ್ ಾಂತನು, ದಯೆಯುಳ್ಳವನು, ಅಪ ಾಧ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನು,
ಆದರೂ ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡದವನು, ತಂದೆಗಳ ಾಪಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು
ಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಡುವವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದ. 19 ಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ
ದಿನದಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಈ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಈಗಲೂ
ಮ ಾಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ಆದರೆ ನನ್ನ
ಜೀವ ಾಣೆ, ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದು. 22 ಈ ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಾನು ನಡೆಸಿರುವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ್ದರಿಂದ
23 ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ನನ್ನ
ಾಸ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಅವರಂಥ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರದೆ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆದುದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಸುವೆನು, ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು
ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 25 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಾ ಾನ್ಯರೂ ಆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವು
ಾಳೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
26 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, 27 “ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟು್ಟ ವ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಾನು ಎಷು್ಟ ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ವ
ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದವು. 28 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಅಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನು
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮ ಶವಗಳು ಈ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೀಳುವವು.
29 ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಣಿಕೆ
ಾದವರೆಲ್ಲರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುವರು. 30 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ
ಾಲೇಬನು ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರೂ ನಿಮ್ಮ
ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಇತರರ
ಾ ಾಗುವರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು. ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು
ಹೇಳಿದ ದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವರು. 32 ನೀವಂತೂ ಈ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಯುವಿರಿ. 33 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಶವಗಳು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ನೀವು ಾಡಿದ ದೊ್ರ ೕಹದ ಫಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು. 34 ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿದ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳ ಪ್ರ ಾರ, ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ವಷರ್ ಾಗಿ ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ
ಾಪಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವರ ಗತಿ ಎಂಥದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 35 ಇದು
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ಹೇಳಿದ ಾತು. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಈ ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
36 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯರು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು ಆ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಶುಭ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ
ೕಶೆಗೆ
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ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಂತೆ
ಾಡಿದರು.
ಅಶುಭ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತರು. 38 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ
ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನು ಾತ್ರ
ಉಳಿದರು.
39
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು.
40 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಜನರು ಎದು್ದ, “ ಾವು ಾಪ
ಾಡಿರುವುದು ನಿಜ; ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹತೊ್ತೕಣ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಹೋದರು.
41 ಆದರೆ
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಾಕೆ ಹೀಗೆ
ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರುತಿ್ತೕರಿ?
ಇದು ಸಫಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 42 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಶತು್ರ ಗಳ
ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. 43 ಅಲಿ್ಲ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಾ ಾನ್ಯರೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಾರಣ ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
44 ಆದರೂ ಅವರು ಹಟ ಾಡಿ ಆ ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತದರು.
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷ ಾಗಲಿ
ೕಶೆ ಾಗಲಿ ಾಳೆಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. 45 ಆಗ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯರೂ ಇಳಿದು ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಹೊ ಾರ್
ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸಿದರು.

15
ಯಜ್ಞಪಶುಗ ಡನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ ವಿವರಣೆ
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ, 3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಶುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ, ಆಡುಕುರಿ ಹಿಂಡುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಒಂದು
ಪಶುವನು್ನ ಹೋಮ ಾಡುವವನು, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಹರಕೆಸಲಿ್ಲಸುವುದಕೂ್ಕ,
ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೆ,
4

ಅದರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 5 ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತರಬೇಕು. ನೀವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಥ ಾ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ
ಂದಿಗೂ ದಹನ ಬಲಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
6 “ ‘ಇದಲ್ಲದೆ
ಟಗರಿನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ,
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, 7 ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆ ಾಗಿ ಎರಡು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
8 “ ‘ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಹರಕೆಸಲಿ್ಲಸುವ ಯಜ್ಞ, ಬೇರೆ ವಿಧ ಾದ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ
ಇವುಗಳಿ ಾಗಿ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದಹನ ಬಲಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾಗ, 9 ಅವನು
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, ಒಂದು
ಹೋರಿ
ಂದಿಗೆ ತರಬೇಕು. 10 ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯ ಸುಗಂಧ ಹೋಮ ಾಗುವುದು.
11 “ ‘ಕುರಿ, ಆಡು, ಟಗರು, ಹೋರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪಶುವಿನ ಸಂಗಡ ಈ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಬೇಕು. 12 ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಒಂದೊಂದು ಪಶುವಿನ
ಸಂಗಡ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 ಸ್ವದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಹೋಮವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ
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ಹೋಮ
ಾಡಬೇ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವನೂ
ಾಡಬೇಕು.
ಸವರ್ರಿಗೂ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು; ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ. ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೋ, ಅನ್ಯ ದೇಶದವನೂ ಸಹ ಾಗೆಯೇ
ಇರುವನು. 16 ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ
ನಿಯಮಗಳಿರಬೇಕು.’ ”
ಾಜಕರಿಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಬೇ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯ ನಿಯಮ
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ, 19 ನೀವು
17 ಯೆಹೋವನು

ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸು ಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 20 ನೀವು ಕಣದಲಿ್ಲ ತುಳಿಸಿದ ದವಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನದೆಂದು ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸುವ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಕಣಕದಿಂದ ಾಡುವ
ದಲನೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.

ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವ ವಿ ಾನ
“ ‘ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಕಣಕದಿಂದ
ಾಡುವ
ದಲನೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
22
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.
ಾನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, 23 ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೂ
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು
24
ಾಡದೆ ಹೋದರೆ,
ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಸಮೂಹದವರು ತಿಳಿಯದೆ ಮೀರಿ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರೆ,
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಿತ ಾದ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
25
ಾಜಕನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಿ ಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. ಅವರು ಆ ತಪ್ಪ ನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವರು
ಅದನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗ ಹೋಮವನೂ್ನ,
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 26 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ತಪ್ಪ ನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೂ, ಅವರಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಗೂ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
27 “ ‘
ಾವ ಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಆಡನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28 ತಿಳಿಯದೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. 29 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೂ, ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು, 30 ಆದರೆ
ಸ್ವದೇಶದವ ಾಗಲಿ, ಅನ್ಯ ದೇಶದವ ಾಗಲಿ
ಾವ ಾದರೂ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹಟದಿಂದ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವ ಾದುದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. 31 ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿದುದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ.’ ”
21

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ
ಕಂಡರು. 33 ಅದನು್ನ ನೋಡಿದವರು ಅವನನು್ನ
ೕಶೆ, ಆರೋನರ ಮತು್ತ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 34 ಅಂಥವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇ ಾದ ಶಿ ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ವರೆಗೂ ನಿಯಮವೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಾವಲಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 35 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಆ
32
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ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು; ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 36 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು
ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಬಟೆ್ಟಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂಡೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 38 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಸಂತತಿಯವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಗೊಂಡೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ಕಟಿ್ಟರಬೇಕು ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 39 ಆ ಗೊಂಡೆಗಳ ಉಪ
ೕಗವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾಗ
ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನೀವು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
37

ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಮನಸಿ್ಸ ಗೂ, ಕಣಿ್ಣಗೂ ತೋರಿದಂತೆ 40 ಾರಿ ತಪಿ್ಪ ನಡೆದ ಪ್ರ ಾರ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಡೆಯದೆ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಲ ಸಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ. 41 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ.”

16
ಕೋರಹನ, ಾ ಾನ್, ಅಬೀ ಾಮರ, ವಿರೋಧ
ಆಗ ಲೇವಿಯನ ಮರಿಮಗನೂ, ಕೆ ಾತನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಇಚಾ್ಚರನ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾ ಾನನೂ, ಅಬೀ ಾಮನೂ ಮತು್ತ ಪೆಲೆತನ ಮಗ ಾದ ಓನನೂ
ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದರು. 2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರೂ,
ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ ಜನರು
ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು.
3 ಅವರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೆಚು್ಚ
ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸುತಿ್ತೕರಿ. ಈ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದವನು, ಯೆಹೋವನು
ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಮೂಹದವರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಏಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
1

4

ೕಶೆ ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೋರಲುಬಿದ್ದನು. 5
ೕಶೆಯು ಕೋರಹನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಸಮೂಹದವರಿಗೂ, “ತನ್ನವರು
ಾರು ಎಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಳೆ ತಿಳಿಸುವನು.
ಾರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾ್ದನೋ,
ಾರನು್ನ ಆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ ಅವರನು್ನ ಾತ್ರ ಆತನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರಗೊಡಿಸುವನು. 6 ನೀವು ಇದನು್ನ
ಾಡಿರಿ, ಕೋರಹನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 7 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಾಳೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಧೂಪ ಾಕಿರಿ.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಾರನು್ನ ಮೆಚು್ಚವನೋ ಅವನೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಲೇವಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ವತರ್ನೆ ಅತಿ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಪುನಃ
ೕಶೆ ಕೋರಹನಿಗೆ, “ಲೇವಿಯ ಸಂ ಾನದವರೇ, ಈಗ ಕೇಳಿರಿ, 9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಮೂಹದವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೋ? 10 ಆತನು ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಕುಲದವ ಾದ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸಹ
ಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಬಯಸುತಿ್ತರೋ? 11 ನೀನು ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಿ, ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ
ಆರೋನನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀವು ಗುಣಗುಟು್ಟವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ೕಶೆಯು, ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನೀನು * ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಿಸುವುದು ನಿನಗೆ
ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ ೕ? ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರುತಿ್ತ
ೕ? 14 ಅಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಹೊಲಗಳನೂ್ನ,
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ; †ಈ ಜನರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ
ೕ?

ಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ
ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಾನು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ; ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನಿ ಾದರೂ ಾನಿ ಾಡಿದವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಮನವಿ ಾಡಿದನು.
16
ೕಶೆ ಕೋರಹನಿಗೆ, “ ಾಳೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನೂ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 17 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ, ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧೂಪ ಾಕಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಾಗೆಯೇ ನೀನು
ಮತು್ತ ಆರೋನನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಅದಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಧೂಪದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಕಿ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 19 ಅದಲ್ಲದೆ ಕೋರಹನು ತಮಗೆ ಎದು ಾದ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣಿಸಿತು. 20 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 21 “ನೀವು ಈ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ; ಾನು
ಇವರನು್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ದಹಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 22 ಅವರು ಬೋರಲುಬಿದು್ದ,
“ದೇವರೇ, ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಆತ್ಮ ಗಳಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವವನೇ, ಇವರಲಿ್ಲ ದೋಷಿ ಾದವನು ಒಬ್ಬ ನೇ
ಆಗಿರ ಾಗಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಬಿನೆ್ನ ೖ ಸಿದನು.
23 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ, 24 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, ‘ಕೋರಹ,
ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ ಗು ಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
25 ಆಗ
ೕಶೆ ಎದು್ದ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರು
26 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ದುಷ್ಟರ
ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು.
ಡೇರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರದೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು; ಇವರ ಸೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು;
ಇವರ ದೋಷಗಳಿ ಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶಿ ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋದೀತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಆದ ಾರಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ ಗು ಾರದಿಂದ ದೂರ ಹೋದರು.
ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರೆಲ್ಲರೂ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
28 ಆಗ
ೕಶೆ ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
29 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ
ಾಯುವ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಇವರು ಸತ್ತರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ
ಗತಿ ಇವರಿಗುಂಟಾದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಇವರನೂ್ನ, ಇವರ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ನುಂಗಿ,
ಇವರು ಸಜೀವಿಗ ಾಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಇವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31
ೕಶೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ
*

16:13 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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ಮನುಷ ್ಯರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೆಲವು ಸೀಳಿತು.
ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೋರಹನಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ಅವರ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. 33 ಅವರು ಸಜೀವಿಗ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಸವರ್ಸ್ವ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು, ಭೂಮಿಯು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಅವರು
ಸಮೂಹದವರೊಳಗಿಂದ ಾಶ ಾದರು. 34 ಅವರ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು,
“ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮ ನೂ್ನ ಸಹ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟೕತು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓಡಿಹೋದರು.
35

ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಹೊರಟು, ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ದಹಿಸಬಿಟಿ್ಟತು. 36 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ 37 “ ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ, ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ
ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಆ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು ಮತು್ತ ನೀನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
38 ತಮ್ಮ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ದೂರ ಚೆಲು್ಲ.
ಾಪಗಳಿಂದ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ದೋಷಿಗಳ
ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದ ಾರಣ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವು.
ಆದುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಗಡುಗಳ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಅವು ಗುರುತುಗ ಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆಗ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ದಹಿಸಿಹೋದವರು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾಮ್ರ ದ
ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಗಡುಗ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. 40 ಆರೋನನ
ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರದ ಬೇರೆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು.
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರೆ ಕೋರಹನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮೂಹದವರಿಗೂ ಆದ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಇವರಿಗೂ
ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಗುರು ಾಯಿತು.
ಜನರು ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ

41

ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತದು್ದ

ಮರುದಿನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮೇಲೆ
ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, “ನೀವೇ ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ
ಾಯಿಸಿದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವವ ಾದರು.
42 ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂ ಾಗ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೇಘವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ
ಅಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿತು. 43
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
44 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 45 “ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ
ಇರದೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಬೋರಲುಬಿದ್ದರು. 46
ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪದಿಂದ ಈ ಜನರೊಳಗೆ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಯು ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ನೀನು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಧೂಪ ಾಕಿ, ಸಮೂಹದವರ
ಬಳಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
47
ೕಶೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರೋನನು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮೂಹದವರ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ
ಓಡಿ ಾಗ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಯು ಜನರೊಳಗೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಧೂಪ ಾಕಿ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದನು. 48 ಅವನು ಸತ್ತವರಿಗೂ, ಬದುಕುವವರಿಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡುದರಿಂದ ಆ ಾ್ಯ ಧಿಯು ಶಮನ ಾಯಿತು. 49 ಕೋರಹನ ನಿಮಿತ್ತ ಸತು್ತಹೋದವರ
ಹೊರ ಾಗಿ ಆ ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹದಿ ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ. 50 ಆ ಾ್ಯ ಧಿ
ಶಮನ ಾ ಾಗ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು.
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ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, ‘ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಾಲದ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನವನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 3 ಲೇವಿ ಕುಲಕೂ್ಕ
ಒಂದು ಕೋಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರೋನನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಗೋತ್ರ ದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಲು ಇರಬೇಕು. 4 ನೀನು ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ *ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮುಂದೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ದಶರ್ನಕೊಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 5 ಾನು
1

2

ಾರನು್ನ ಆಯು್ದಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೋ ಅವನ ಕೋಲು ಚಿಗುರುವುದು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನಿಮಿ್ಮ ಬ ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟು್ಟ ವುದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುವೆನು’ ” ಎಂದನು.
6 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಕೋಲಿನ ಪ್ರ ಾರ ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗ ಡನೆ ಆರೋನನ
ಕೋಲೂ ಇತು್ತ. 7
ೕಶೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಆ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟ ನು. 8 ಮರುದಿನ
ೕಶೆಯು ಆ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ ಅಗೋ, ಲೇವಿ
ಕುಲಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆರೋನನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿ,
ಗು್ಗಬಿಟು್ಟ ಹೂ ಾಗಿ ಾ ಾಮಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಫಲಿಸಿತು್ತ! 9
ೕಶೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು
ತೋರಿಸಿದನು. ಅವರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
10 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಆರೋನನ ಕೋಲನು್ನ ತಿರುಗಿ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮುಂದೆ
ಇಡಬೇಕು. ಅದು ತಿರುಗಿಬೀಳುವವರಿಗೆ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ಇವರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ ಾಶ ಾಗದಂತೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 11 ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಪ್ರ ಾರವೇ
ೕಶೆ ಾಡಿದನು.
12 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಇಲಿ್ಲ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ; ಇಲ್ಲವೇ ಾಶ ಾಗಿ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. 13 ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯು ಾ್ತರಷೆ್ಟ; ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಯಬೇಕೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
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ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಕತರ್ವ್ಯ
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಕ್ರ ಮವೇ ಾದರೂ
ನಡೆದರೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೂ, ನಿನ್ನ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
ಾಜಕತ್ವದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಕ್ರ ಮವೇ ಾದರೂ ನಡೆದರೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು
ಾತ್ರ ವೇ ಆ
ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 2 ನಿನ್ನ ಕುಲದ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಲೇವಿ ವಂಶದವರನು್ನ ನೀನು
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು
ತೆಯಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ
ಗು ಾರದ ಮುಂದೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 3 ಲೇವಿಯರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ
ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದ ವಸು್ತಗಳ ಹತಿ್ತರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಾಗಲಿ ಅವರು ಬರ ಾರದು, ಬಂದರೆ ಅವರು ಾಯುವುದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನೀವೂ
ಾಯುವಿರಿ. 4 ಅವರೇ ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದು್ದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ
ಸಕಲ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಇತರ ಕುಲದವರು ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರ ಾರದು. 5 ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪವುಂಟಾಗದಂತೆ, ನೀವೇ ದೇವ ಾ್ಥನದ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ಇಗೋ, ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುಲದವ ಾದ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
*
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ವಶದಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರೇ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 7 ನೀನೂ,
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೂ
ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮತು್ತ ತೆರೆಯ ಒಳಗಿನ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೀವೇ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ಾಜಕತ್ವವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಾನ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇತರರು ಅದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು”
ಎಂದನು.
ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳು
8 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಗೂ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಾ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವು ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಿಮಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು.
9 ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆ
ಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ,್ಯ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ, ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಹೋಮಶೇಷವು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. 10 ನೀವು *ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಅವು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
11 “ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾಡುವ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿಕೊಡುವ
ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳೂ, ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸುವ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು.
ಇವು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಶುದ್ಧ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ
ಾಡಬಹುದು. 12 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪ್ರ ಥಮಫಲಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಎಣೆ್ಣ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಾನ್ಯ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದದು್ದ ನಿನಗೇ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ತರುವ ಪ್ರ ಥಮಫಲಗಳು ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ
14 ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವುದಕೆ್ಕ
ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬಹುದು.
15 ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹರಕೆ ಾಡಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸೇರಬೇಕು.
ಪಶುಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸಕಲ ಾ್ರ ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದದು್ದ ನಿನಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಅಪವಿತ್ರ ಾದ ಪಶುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಬದ ಾಗಿ
ನೀನು ಈಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 16 ಹೀಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇ ಾದ ಶಿಶುಗಳು
ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಾ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ನೀವು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಈಡನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
†ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇ ಾ ತೂಕದ ಶೆಕೆಲ್ ಪ್ರ ಾರ ಐದು ಶೆಕೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
“ಆಕಳಿನ ಮತು್ತ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲುಮರಿಗಳು ದೇವರ ಸೊ ಾ್ತಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಿಡ ಾರದು. ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಿಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
18 ಅವುಗಳ
ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
ಾಂಸವು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸುವ ಎದೆಯ ಾಗದಂತೆಯೂ, ಬಲತೊಡೆಯಂತೆಯೂ ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದೇವರ ವಸು್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಅನುಗ್ರ ಹ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ
ಡನೆಯೂ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಉಪಿ್ಪ ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ಕಗಿ
ಾವ ಸ್ವತು್ತ ಇರ ಾರದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ
17

*

18:10 ಅಥ ಾ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

†

18:16 55 ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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ನಿನಗೆ ಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಇದೆ್ದೕನೆ.

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 19:7

ಾನೇ ನಿನಗೆ

ಾ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿಯೂ

ಲೇವಿಯರ ಾಲು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ
ಸಕಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಹತ್ತನೆಯ ಾಲನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 22 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರ ಾರದು, ಬಂದರೆ ಅವರು ಆ ದೋಷದಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.
23 ಲೇವಿಯರೇ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಅವರು ಾಡುವ ಾಪಫಲವನು್ನ ಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಾದ ಸ್ವತು್ತ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ‘ಇತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಾಲು
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ ಇದೇ ಾರಣ.
25 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 26 “ನೀನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸ್ವಂತ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 27 ನೀವು ಹೀಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗದ ಕಣದಲಿ್ಲ ನ ಾನ್ಯ ವನೂ್ನ,
ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯ ರಸದಿಂದ ಬರಬೇ ಾದ ದಶ ಾಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 28 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಸಲು್ಲವ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ
ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. 29 ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಸಕಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾಗವನೆ್ನೕ
ದೇವರ ವಸು್ತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾಗವನೆ್ನೕ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು’
30 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನೆ ್ನೕ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕಣದಲಿ್ಲ ನ ದವಸದ ಾಗೂ, ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯ ರಸವೆಂದು
ಾವಿಸಿ ಉಪ
ೕಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 31 ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಅದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡಬಹುದು. ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದು ನಿಮಗೆ
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರ ತಿಫಲ. 32 ಅದರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿದ ನಂತರ
ನೀವು ಉಳಿದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾವ ದೋಷಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ದೇವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಾಯುವಿರಿ’ ” ಎಂದನು.
21 “ಲೇವಿಯರು

19
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶವವು ಸೋಂಕಿ ಾಗ

ಾಡಬೇ ಾದ ಆಚಾರವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು, 2 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು
ಒಂದು ನಿಯಮವನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ: ಎಂದೂ ನೊಗವನು್ನ ಹೊರದ ಮತು್ತ
ಾವ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಕೆಂ ಾಕಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಅದನು್ನ ನೀವು
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಎದುರೇ ಒಬ್ಬ ನ ಕೈ ಯಿಂದ ವಧೆ ಾಡಿಸಬೇಕು.
4 ತರು ಾಯ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 5 ಆಗ ಅವನು ಆ ಆಕಳನು್ನ ಚಮರ್, ಾಂಸ,
ರಕ್ತ, ಕಲ್ಮ ಷಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು ದೇವ ಾರುಮರದ
ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನೂ್ನ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನೂ್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ
ಾರವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ
ಆಕಳನು್ನ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 7 ಆ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನ ನ ಾಡಿದ ನಂತರ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅವನು
1
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ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆಕಳನು್ನ ಸುಟ್ಟ ವನೂ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನ ನ
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
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ಾಡಿ ಆ ದಿನದ

9 “ಶುದ್ಧ

ಾದವನೊಬ್ಬ ನು ಆ ಆಕಳಿನ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರ ಉಪ
ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು
ೕ ಾನ ಾಡಬೇಕು.
ಆದುದರಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಅದು
ಅಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 10 ಆ ಕೆಂ ಾಕಳ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರ ಾಸಿಗರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ.
“ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶವ ಸೋಂಕಿದವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಬೂದಿಯಿಂದ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶವ ಸೋಂಕಿದವನು ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆಹೋದರೆ
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸುವನು.
ಅಂಥವನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನು. ಅವನ ಅಶುದ್ಧತ ್ವವು ಇನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು.
11

“ ಾ ಾದರೂ ಡೇರೆಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮವೇನೆಂದರೆ:
ಆ
ಡೇರೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಮತು್ತ
ಅದರೊಳಗೆ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವವರು
ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ
15 ಮುಚ್ಚಳ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಾಕದೆ ತೆರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾತೆ್ರ ಗಳು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವು.
16 ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಾವ ಾದರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದರೂ,
ಾವನಿ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಶವ ಾಗಲಿ, ಮನುಷ ್ಯ ನ ಎಲು ಾಗಲಿ, ಸ ಾಧಿ ಾಗಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
14

“ಅಶುದ್ಧ ಾದವನನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಬೇ ಾದರೆ ಆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಾದ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಾದ ನೀರನು್ನ ಾಕಬೇಕು. 18 ಆಗ ಶುದ್ಧ ಾದವನೊಬ್ಬ ನು
ಆ ನೀರನು್ನ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸತ್ತ ಆ ಡೇರೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ
ಾ ಾನುಗಳ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಾಗೆಯೇ ಎಲು ಾಗಲಿ, ಹತ ಾದವನ
ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶವ ಾಗಲಿ, ಸ ಾಧಿ ಾಗಲಿ
ಾವನಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ ಅವನ
ಮೇಲೆಯೂ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 19 ಶುದ್ಧ ಾದವನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದವನ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು, ಾ್ನ ನ ಾಡಿ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 20 ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸಿದ ಾರಣ ಸಭೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
17

21 “ಇದು ಇ

ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿರುವುದು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ಆ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿದವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಆ ನೀರು
ಾರಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ ಅವನು ಆ ದಿನದ
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 22 ಅಶುದ್ಧನಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ ವಸು್ತ
ಾವುದೇ ಆಗಲಿ
ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು
ಾರಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ ಅವನೂ ಆ ದಿನದ
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.”

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 20:1

225

20

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 20:17

ಯೆಹೋವನು ಬಂಡೆ
ಳಗಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಬರ ಾಡಿದು್ದ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು “ಚಿನ್” ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಬಂದು, ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ತೀರಿಹೋದಳು. ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
2 ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ
ಾರಣ ಅವರು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 3 ಜನರು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿ, “ನಮ್ಮ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋ ಾಗಲೇ ಾವೂ ಸಹ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ. 4 ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸಮೂಹದವ ಾದ ನಮ್ಮ ನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಈ ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಾಕೆ
ಾಯಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 5 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ಈ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ವೂ, ಅಂಜೂರವೂ, ಾ್ರ ಯೂ, ಾಳಿಂಬೆಯೂ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೀರೂ ಸಹ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
6
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಜನಸಮೂಹದ ಎದುರಿನಿಂದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಬೋರಲುಬಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 8 “ನೀನು ಕೋಲನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಆ ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಗೆ ನೀರುಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸು. ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಹೊರಟುಬರುವುದು, ನೀನು ಸಮೂಹದವರಿಗೂ, ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗೂ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆಯು ಆ ಕೋಲನು್ನ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
10
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಆ ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಿದರು.
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ, ಾವು ಈ ಬಂಡೆ
ಳಗಿಂದಲೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ನೀರನು್ನ ಬರ ಾಡಬೇಕೋ?” 11 ಆಗ
ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಂಡೆಯನು್ನ
ಎರಡು ಾರಿ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ನೀರು ಪ್ರ ಾಹ ಾಗಿ ಹೊರಟಿತು. ಸಮೂಹದವರೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ಪಶುಗಳೂ ನೀರು ಕುಡಿದರು.
12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬದವ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಈ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ
ಾದ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ನೀರು ಬಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
“*ಮೆರೀ ಾ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
1

ಎದೋಮ್ಯರು ದೇಶವನು್ನ ಾಟಲು ನಿ ಾಕರಣೆ
ೕಶೆ ಾದೇಶಿನಿಂದ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
15 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಬಹುದಿನ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
ಐಗುಪ ರು ನಮ್ಮ ನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನೂ್ನ ಉಪದ್ರ ವಪಡಿಸಿದ್ದರು. 16 ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡ ಾಗಿ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. ಈಗ ಾವು ನಮ್ಮ ಾಜ್ಯ ದ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾದೇಶ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
17 ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು
ಹೊಲವ ಾ್ನದರೂ, ಾ್ರ ತೋಟವ ಾ್ನದರೂ ಾಟಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾವಿಗಳ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
14

*
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ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಯನು್ನ ಾಟುವ ತನಕ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ, ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ
ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.
18 ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು, “ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಾಟಿ ಹೋಗ ಾರದು.
ಾಟುವು ಾದರೆ ಾವು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು, “ ಾವು
ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹೋಗುವೆವು.
ಾವೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಪಶುಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವೆವು. ಬೇರೆ ಏನನು್ನ ಾಡದೆ, ಾಲ್ನಡೆ ಾಗಿ
ಾಟಿಹೋಗುವುದಕಷೆ್ಟೕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
20 ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು, “ನೀವು
ಾಟಲೇ ಾರದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಬಹುಜನರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 21 ಎದೋಮ್ಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಪ್ರ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವರ
ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಟರು.
ಆರೋನನು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತದು್ದ
22 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋರ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದರು.
23 ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದ ಗಡಿಯ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಹೋರ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 24 “ಆರೋನನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವನು. ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಮೆರೀ ಾ ಪ್ರ ಾಹದ ಹತಿ್ತರ ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಆರೋನನು ಸೇರ ಾರದು. 25 ನೀನು ಆರೋನನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಾ. 26 ಆರೋನನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ತೊಡಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನು ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
27 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ೕಶೆ ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು.
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು
ನೋಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಅವರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. 28
ೕಶೆ ಆರೋನನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು. ಆರೋನನು ಅಲೆ್ಲೕ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.
ತರು ಾಯ
ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದರು. 29 ಆರೋನನು
ಸತು್ತಹೋದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಮೂಹದವರು ಕೇಳಿ ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳು ಅವನಿ ಾಗಿ
ಶೋಕಿಸಿದರು.

21

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅ ಾದಿನ ಅರಸನನು್ನ ಜಯಿಸಿದು್ದ
1 ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಅ ಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು, ಅ ಾರೀಮ್
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಬರು ಾ್ತರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. 2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, “ ಾವು
ಈ ಜನರನು್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದರೆ ಾವು ಅವರ ಾ್ರ ಮಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
3 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಅವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ *ಹೊ ಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
ೕಶೆ ಾಮ್ರ ದ ಸಪರ್ವನು್ನ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ,
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 5 ಆಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಮತು್ತ
ೕಶೆಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿ, “ನೀವು
4ಇ
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ನಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ? ಇಲಿ್ಲ
ಆ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ವಿಷಸಪರ್ಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೊಳಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು.
ಅವು ಜನರನು್ನ ಕಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು. 7 ಆದುದರಿಂದ ಜನರು
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ ಾವು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದೆವು. ಈ
ಸಪರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 8
ೕಶೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾಮ್ರ ದಿಂದ ವಿಷಸಪರ್ದ ಆ ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಸಪರ್ಗಳಿಂದ
ಾಯಪಟ್ಟವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಆದ ಾರಣ
ೕಶೆ
ಾಮ್ರ ದಿಂದ ಸಪರ್ವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನು. ಸಪರ್ದಿಂದ ಾಯಪಟ್ಟ ವರಲಿ್ಲ
ಾರು
ಆ ಾಮ್ರ ದ ಸಪರ್ವನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ನೋಡಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿಕೊಂಡರು.
ೕ ಾಬ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಯ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಓಬೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 11 ಓಬೋತಿನಿಂದ
ಹೊರಟು
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಮೂಡಲ ದಿಕಿ್ಕನ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಇಯೆ್ಯೕ ಅ ಾರೀಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಜೆರೆದ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯು ಅ ೕರಿಯರ
ಪ್ರ ದೇಶದಿಂ ಾಚೆ ಇರುವ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೂ, ಅ ೕರಿಯರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದು್ದ
ೕ ಾಬ್ಯರ
ಗಡಿ ಾಗಿದೆ.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಯೆಹೋವವಿಜಯ ಎಂಬ ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ,
“ಸೂಫಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾಹೇಬನೂ್ನ,
ಮತು್ತ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಕೂಡುವ ಹಳ್ಳ ಗಳನೂ್ನ,
15 ಆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ತನಕ
ೕ ಾಬಿನ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವ
ಕೊರಕಲನೂ್ನ ಾಟಿ ಾ್ದಯಿತು” ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
16 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಬೇರ್ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತು ಇಲಿ್ಲ ನ ಾವಿಯ
ವಿಷಯವೇ. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು”
ಅಂದನು.
17 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಈ ಾಡನು್ನ ಾನ ಾಡಿದರು;
“ ಾವಿಯೇ, ಉಕು್ಕ ಾ್ತ ಾ! ಜನರೇ, ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಾನ ಾಡಿರಿ
18 ಇದು ಪ್ರ ಾನರು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ತೋಡಿದ ಾವಿ,
ಇದು ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಅಗೆದ ಾವಿ” ಎಂಬುವುದೇ. ಅವರು ಅರಣ್ಯ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಮ ಾ್ತನಕೂ್ಕ,
19 ಮ ಾ್ತನದಿಂದ
ನಹಲೀಯೇಲಿಗೂ,
ನಹಲೀಯೇಲಿನಿಂದ
ಾ ೕತಿಗೂ ಬಂದರು.
20 ಾ
ೕತಿನಿಂದ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ ತಗಿ್ಗನಿಂದ ಪಿ ಾ್ಗ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಷೀ ೕನ್ ಮರಳು ಾಡು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
10 ತರು

ಸೀಹೋನ್, ಓಗ್ ಅರಸರ ಸೋಲು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 22 “ನಿನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು.
ಾವು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ,
ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವಿಗಳ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ಾಟುವವರೆಗೂ ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು ಹೋಗುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 23 ಆದರೆ ತನ್ನ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸೀಹೋನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟರು.
ಅವನು ಯಹಚಕೆ್ಕ
21
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ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವನ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿ
ದಲುಗೊಂಡು ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗೂ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಸೀಹೋನನ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮಕ್ಕಳ
ಗಡಿಯು ಬಲವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ೕರಿಯರ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸಿಸಿದರು. 26 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಾಜ ಾನಿ. ಅವನು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪೂವರ್ದ ಅರಸನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ವರೆಗೂ ಅವನ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
27 ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಪದ್ಯ ವು ಇದರ ವಿಷಯ

“ಹೆಷೊ್ಬೕನಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಅದನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು,
ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ

28 ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣ

ಾಗಿಯೇ;

ಾಡಬೇಕು.

ಾದ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ಅಗಿ್ನ ಜಾ್ವಲೆಹೊರಟು,
ೕ ಾಬ್ಯರ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಆರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಅನೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರ ಭುಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
ಕೆ ೕಷಿನ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಮಗೆ ದುಗರ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತು.
ಆತನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೆರೆಯವರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಸೆರೆಯವ ಾದರು.
ಾವು ಅವರನು್ನ ಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದೆವು;
†ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ದೀಬೋನಿವರೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು.

29

30

ಮೇದೆ ಾ ಊರಿನ ನೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ನೋಫಹದ ತನಕ ಾಳು ಾಡಿ ಬಿಟೆ್ಟವು.”
32 ಅದಲ್ಲದೆ
ಹೀಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅ ್ಮೕರಿಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವಂ ಾಯಿತು.
ೕಶೆ ಗೂಢಚಾರರ ಮೂಲಕ ಯಗೆ್ಜೕರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅದರ ಾ್ರ ಮಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
33 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾ ಾನಿನ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹತಿ್ತಹೋಗ ಾಗಿ ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ
ಓಗನು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದೆ್ರ ೖ ವೂರಿಗೆ
34 ಯೆಹೋವನು
ಹೊರಟುಬಂದನು.
ೕಶೆಗೆ, “ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು ಅವನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಜನರನೂ್ನ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಇವರಿಗೂ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 35 ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿ ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
31

22
ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದು್ದ
ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ
ತೀರದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
1

†
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ ಾಡಿದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ನೋಡಿದನು.
ಇವನು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಬಹಳ ಜನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ೕ ಾಬ್ಯರು
ಬಹಳ ಭಯಪಟು್ಟ ಹೆದರಿದರು.
4
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ದನಗಳು ಅಡವಿಯ ಹುಲ್ಲ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಮೇಯುವಂತೆ
ಈ ಸಮೂಹವು ನಮ್ಮ ನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5 ಅವನು ಬೆ
ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಜನರ ದೇಶ ಾದ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್
ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಪೆತೋರ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
6 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ದಯ ಾಡಿ ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜನರಿಗೆ ಾಪಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದ ಆಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ಶುಭವೂ,
ನಿನ್ನ ಾಪದಿಂದ ಅಶುಭವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು” ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
7
ೕ ಾಬ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ, ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ ಶಕುನದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಿ ಾಮನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾ ಾಕನ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 8 ಬಿ ಾಮನು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಾತಿ್ರ ನೀವು
ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ ಾತಿ್ರ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
9 ದೇವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು
ಾರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು,
10 ಬಿ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ, ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 11 ‘ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು
ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ನೀನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಾಪಕೊಡಬೇಕು; ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದ ಆಗುವುದು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗ ಾರದು. ಆ ಜ ಾಂಗದವರು ನನ್ನ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು; ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿ ಾಮನು ಎದು್ದ ಾ ಾಕನ ಪ್ರ ಾನರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರು ಹೊರಟು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬಿ ಾಮನು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬರಲಿ್ಲಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 15 ಆದರೆ ಾ ಾಕನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಘನವಂತ ಾದ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ
ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಇವರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾಕನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಾವ ಅಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ಹೇಳಬೇಡ. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು. ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ದಯ ಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಜನರನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಶಪಿಸಬೇಕು’ ” ಎಂದನು.
18 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು
ಾ ಾಕನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ತನ್ನ ಮನೇ ತುಂಬುವಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾಡ ಾರೆನು. 19 ಆದುದರಿಂದ ನೀವೂ ಕೂಡ ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನು
ಈಗ ಏನು ಹೇಳುವನೋ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು
ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎದು್ದ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು. ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀನು ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಬಿ ಾಮನ ಕತೆ್ತ ಾತ ಾಡಿದು್ದ
ಬಿ ಾಮನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಗೆ ಕಡಿ ಾಣ ಾಕಿಸಿ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು.
22 ಅವನು ಹೋದುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ
ಎದು ಾಳಿ ಾಗಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬಿ ಾಮನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
21 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
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ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಆಳುಗಳು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚು್ಚಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಆ ಕತೆ್ತ ನೋಡಿ ಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಡವಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಯಿತು. ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಅದನು್ನ ಹೊಡೆದನು.
24 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎರಡು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. 25 ಕತೆ್ತ ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ಪುನಃ ನೋಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ಒತಿ್ತಕೊಂಡು
ಬಿ ಾಮನ ಾಲನು್ನ ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಇರುಕಿಸಲು ಅವನು ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆದನು.
26 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಡಬಲಕೆ್ಕ ತಿರುಗಲಿಕೆ್ಕ
ಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಇಕ್ಕಟಾ ್ಟದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 27 ಕತೆ್ತಯು ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಿ ಾಮನ ಕೆಳಗೆ ಬಿತು್ತ.
ಬಿ ಾಮನು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈ ಕೋಲಿನಿಂದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದನು. 28 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕತೆ್ತಗೆ
ಾತ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಗಿ ಅದು ಬಿ ಾಮನನು್ನ, “ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ?
ಾನು ನಿನಗೇನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿತು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಕತೆ್ತಗೆ, “ನೀನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಆಡಿಸಿದೆಯ ಾ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿದ್ದರೆ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಕತೆ್ತಯು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀನು ಹತು್ತ ಾ್ತ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಕತೆ್ತಯು ಾನಲ್ಲವೇ?
ಾನು
ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿದು್ದಂಟೋ?” ಎಂ ಾಗ ಬಿ ಾಮನು “ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.
31 ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚು್ಚ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಬೋರಲುಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
32 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 33 ಆ ಕತೆ್ತ
ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಾರೆ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಾಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಾನು ಕತೆ್ತಯ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನೇ ನನಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ ತೋರಿದರೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 35 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು.
ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದನೂ್ನ ಹೇಳ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಪ್ರ ಾನರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಬಿ ಾಮ ಮತು್ತ ಾ ಾಕನ ಭೇಟಿ
ಬಿ ಾಮನು ಬಂದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾ ಾಕನು ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ದೇಶದ ಗಡಿ ಾದ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 37 ಾ ಾಕನು
ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕಂ ಾಗ, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅವಸರದಿಂದ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ? ನೀನು
ಏಕೆ ಆಗಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲವೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ?”
ಎಂದನು.
38 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು
ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾ ಾಗಿ
ಏ ಾದರೂ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಿ್ನಂದ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತನೆ್ನೕ ಹೇಳುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 39 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಅವರು ಕಿಯರ್ತ್ ಹುಚೋತಿಗೆ
ಬಂದರು. 40 ಾ ಾಕನು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ಬಿ ಾಮನಿಗೂ, ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದ ಪ್ರ ಾನರಿಗೂ ಊಟಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
41 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು “ ಾಳ್” ಎಂಬ ದೇವತೆಯ
*ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೋರಿಸಿದನು.
36
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ಬಿ ಾಮನ
ದಲನೆಯ ದೈ ವ ಾಣಿ
ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸು ಮತು್ತ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಏಳು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಾ ಾಕನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.
ಾ ಾಕನು ಮತು್ತ ಬಿ ಾಮನು ಪ್ರ ತಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 3 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರು. ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು, ಆತನು
ನನಗೆ ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವನೋ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮರವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಾದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
1

ಾಮನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ ಬಿ ಾಮನು ಆತನಿಗೆ, “ ಾನು ಆ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಒಂದೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ, ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತನು್ನ
ಕಲಿಸಿಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
6 ಬಿ ಾಮನು
ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಾ ಾಕನು ಾನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
4 ದೇವರು ಬಿ

7 ಆಗ ಬಿ

ಾಮನು ಪದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾ ಾಕನು ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಮಿನಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿದನು,
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಪೂವರ್ ಪವರ್ತಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು,
‘ನೀನು ಬಂದು ಾಕೋಬ ವಂಶದವರನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಶಪಿಸಬೇಕು.’
‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ.’
8 ದೇವರು ಶಪಿಸದವನನು್ನ ಾನು ಹೇಗೆ ಶಪಿಸಲಿ?
ಯೆಹೋವನು ಎದುರಿಸದವನನು್ನ ಾನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿ?
9 ಬಂಡೆಗಳ ಶಿಖರದಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅವರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಜ ಾಂಗವು ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವುದು.
ಆ ಜ ಾಂಗವು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಾ ಾರಣ ಜನರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
10
ಾಕೋಬನ ಧೂಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದಿತು?
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಾಗವ ಾ್ನದರೂ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದಿತು?
ನೀತಿವಂತನು ಾಯುವಂತೆ ಾನು ಾಯಬೇಕು.
ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ ಅವ ಾನವು ನನಗೂ ಆಗಬೇಕು!” ಎಂದನು.
11 ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದೆನು.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಾಡಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು,
“ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಾತನೆ್ನೕ ಾನು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು.

ಬಿ ಾಮನ ಎರಡನೆಯ ದೈ ವ ಾಣಿ
ಆಗ ಾ ಾಕನು, “ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರನು್ನ
ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡದೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ
ಾತ್ರ ನೋಡುವಿ.
14 ಹೀಗೆ
ಅಲಿ್ಲ ನನ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಪಿ ಾ್ಗ
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೋಫೀಮ್ ಬಯಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 15 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
13
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ಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೋ. ಾನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
16 ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳಬೇ ಾದ
ಾತನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದನು.
17 ಬಿ ಾಮನು
ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಾ ಾಕನು ಾನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು.
ಾ ಾಕನು,
“ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದನು. 18 ಬಿ ಾಮನು ಪದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾ ಾಕನೇ, ಎದು್ದ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು.
ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಾಲಿಸು.
19 ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯ ನಂತೆ ಎರಡು
ಾತಿನವನಲ್ಲ.
ಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯದಿರು ಾ್ತನೆಯೇ?
ಾತುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
20 ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾಯಿತು.
ಆತನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ನಂತರ ಾನು ಬದ ಾಯಿಸ ಾರೆನು.
21 ಈ
ಾಕೋಬನಲಿ್ಲ ಾವ ಆಪತಿ್ತನ ಸೂಚನೆಯೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ
ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಾವ ವಿಪತಿ್ತನ ಸೂಚನೆಯೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿ ಾಗಿ ಾಡುವ ಜಯ
ೕಷವು ಕೇಳಿಸುತ್ತ ಇದೆ.
22 ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನು ದೇವರೇ,
ಅವರು ಾಡುಕೋಣದಷು್ಟ ಬಲವುಳ್ಳವರು.
23
ಾಕೋಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಶಕುನವಿಲ್ಲ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಕಣಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಬದ ಾಗಿ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು.
‘ದೇವರು ಾಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿರಿ!’
24 ಇಗೋ, ಜ ಾಂಗದವರು ಎದು್ದ ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹದಂತೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಸಿಂಹವು ಮೃ ಗವನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು ತೃ ಪಿ್ತಹೊಂದದ ಹೊರತು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ
ಾನು ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮಲಗುವುದು.”
25 ಆಗ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಲೂ ಬೇಡ; ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೂ ಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 26 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು.

ಬಿ ಾಮನ ಮೂರನೆಯ ದೈ ವ ಾಣಿ
ತರು ಾಯ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ
ಾ; ಅಲಿ್ಲ ಾದರೂ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
28 ಆದ ಾರಣ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಪೆಗೋರ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಯೆಷೀ ೕನ್ ಎಂಬ ಅರಣ್ಯ ಪ ್ರ ದೇಶವು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 29 ಆಗ
ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 30 ಬಿ ಾಮನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾ ಾಕನು
27
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ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ. ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
1ಇ

24

ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೆಂದು ಬಿ ಾಮನು ತಿಳಿದು
ದಲಿನಂತೆ
ಶಕುನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಅರಣ್ಯ ದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಬಿ ಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡ ಾಗಿ ಕುಲಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿದರು. ಆಗ
ಅವನು ದೇವ ಾತ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ, 3 ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು,
“ಬೆ
ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನು ಹೇಳಿದು್ದ,
ಮನೋದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವ ಪುರುಷನು ನುಡಿದದು್ದ.
4 ದೇವರ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವ ಾಗಿಯೂ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದುವವ ಾಗಿಯೂ
ಪರವಶ ಾಗಿ ತೆರೆದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನೂ ಹೇಳಿದು್ದ.
5
ಾಕೋಬೇ, ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆಲು ಾಗಿವೆ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ ಾಗಿವೆ.
6 ಅವು ಕಣಿವೆಗಳ

ಾಗೆಯೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ತೋಟಗಳಂತೆಯೂ,
ಯೆಹೋವನು ನೆಟ್ಟ ಅಗರು ಮರಗಳ ಾಗೆಯೂ
ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾರುವೃ ಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸ ಾನ ಾಗಿವೆ.
7 ತನ್ನ ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ,
ಅವರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇರುವುದು.
ಅವರ ಅರಸನು ಅ ಾಗ್ ಾಜನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರುವನು.
ಅವರ ಾಜ್ಯ ವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯಲಿ್ಲರುವುದು.
8 ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

ಅವರು ಾಡುಕೋಣದಷು್ಟ ಬಲವುಳ್ಳವರು.
ಅವರು ಶತು್ರ ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವರು.
ವೈ ರಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವರು.
ಅವರನು್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ಾಯಪಡಿಸುವರು.
9 ಆ ಜ ಾಂಗವು ಸಿಂಹದಂತೆ ಾಲುಮುದುರಿ ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ,
ಮೃ ಗೇಂದ್ರ ನಿಗೆ ಸಮ ಾದ ಆ ಜನರನು್ನ ಕೆಣಕುವುದು ಾರಿಂ ಾದೀತು?

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ,
ಶಪಿಸುವವನಿಗೆ ಾಪವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು” ಎಂದನು.
10 ಆಗ
ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದೆನು. ಆದರೆ ಇಗೋ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಾರಿಯೂ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ. 11 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಸ ಾ್ಮ ನ ಾಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇವಕನಿಗೆ, 13 ‘ ಾ ಾಕನು ನನಗೆ
ತನ್ನ ಮನೇ ತುಂಬುವಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಾನ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ
ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಒಳೆ್ಳೕಯದ ಾ್ನದರೂ, ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನದರೂ ಾಡ ಾರೆ. ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ
ಅದನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ?’ 14 ಈಗ ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.
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ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏನು
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಾಡುವರೋ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ

ಬಿ ಾಮನ ಾಲ್ಕನೆಯ ದೈ ವ ಾಣಿ
ಾಮನು ಪದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು,
“ಬೆ
ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನಿಗುಂಟಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ,
ಮನೋದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವ ಪುರುಷನು ನುಡಿದದು್ದ.
16 ದೇವರ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನೂ,
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದವನೂ,
ಪರವಶ ಾಗಿ ಕಣು್ಣತೆರೆದು,
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದುವವನೂ ಆಗಿರುವ ಪುರುಷನು ನುಡಿದದು್ದ.
17 ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವೆನು, ಈಗಲ್ಲ.
ಆತನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವೆನು, ಆದರೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ.
ಾಕೋಬ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ವು ಉದಯಿಸುವುದು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾಜದಂಡವು ಏಳುವುದು.
ಅದು * ೕ ಾಬ್ಯರ ತಲೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕುವುದು
†ಸೇತನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿವುದು.
15 ಬಿ

ಾ್ರ ಯೇಲರು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶವನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ,
ಹಗೆಗ ಾದ ಸೇಯೀರಿನವರು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದರು.
19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೋ ಬಲಗೊಂಡವರು,
ಾಕೋಬ್ಯ ರಿಗೇ ದೊರೆತನ ಾಯಿತು,
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರೂ ಾಶ ಾದರು” ಎಂದನು.
18 ಅದಲ್ಲದೆ ಇ

ಬಿ ಾಮನ ಅಂತಿಮ ದೈ ವ ಾಣಿ
ಾಯ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖರಲ್ಲವೇ,
ಆದರೂ ಾಶನವೇ ಅವರ ಗತಿ.”
21 ಬಳಿಕ ಅವನು ಕೇನ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸ ಸ್ಥಳವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ,
20 ತರು

ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಗೂಡನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
22 ಆದರೂ ಕೇನ್ಯರೂ ಾಶ ಾಗುವರು. ಅದು ಎಷು್ಟ ದೂರ ಅನು್ನತಿ್ತೕರೋ?
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.”
23 ಅವನು ಮತೂ್ತ ಕಡೆಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಅ
್ಯೕ! ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡು ಾಗ ಾರು ಉಳಿಯುವರು?
24 ಕಿತಿ್ತೕಮೆಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜನರು ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರನೂ್ನ ಏಬೆರ್ ಜನರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವರು;
ಅವರಿಗೂ ಾಶನವುಂಟಾಗುವುದು” ಎಂದನು.
25 ತರು ಾಯ ಬಿ ಾಮನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಹೋದನು,

ಾ ಾಕನೂ ಹೊರಟುಹೋದನು.

25
ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ
*

24:17 ಅಥ ಾ

ೕ ಾಬ್ಯರ ಹಣೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಾಗಿ

ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೇರೆ.

†

ಾಡಿದು್ದ
24:17 ಕಲಹ ಉಂಟು

ಾಡುವವರನು್ನ.
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1

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವರು
ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೊಡನೆ ಸಹ ಾಸ
ಾಡುವವ ಾದರು. 2 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ ಔತಣದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರು. ಇವರು ಆ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡಿ ಅವರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವ ಾದರು. 3 ಹೀಗೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪೆಗೋರದ ಾಳನ ಭಕ್ತ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.
4 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಜನರ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ *ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ
5 ಆದ ಾರಣ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಮುಖಂಡರಿಗೆ, “ಪೆಗೋರದ ಾಳ್ ನನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರಣ
ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
6 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ
ಸಹೋದರರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 7 ಕೂಡಲೆ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಎದು್ದ ಈಟಿಯನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. 8 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಮಲಗುವ
ಕೋಣೆಯನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನೂ್ನ ಒಂದೇ
ಾರಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿವಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಾ್ಯ ಧಿಯು ನಿಂತು
ಹೋಯಿತು. 9 ಈ ಾಗಲೇ ಆ ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.
10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, 11 “ ಾನು ನನ್ನ
ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾರ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ
ಫೀನೆ ಾಸನು ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 12 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಸೆ್ನೕಹದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
13 ಅವನಿಗೂ, ಅವನ ತರು ಾಯ ಅವನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸು.
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾಜಕತ್ವವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು
ತನ್ನ ದೇವರ ೌರವವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದುದರಿಂದ ಾನು
ಅವನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆ ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ಸಿ್ತ ೕ
ಡನೆ ಹತ ಾದವನ ಆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನವನ ಹೆಸರು ಜಿಮಿ್ರ, ಅವನು ಸಿಮೆ
ೕನ್ಯ
್ರ
15
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಾಲೂ ಎಂಬುವನ ಮಗನು. ಹತ ಾದ ಆ ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಹೆಸರು
ಕೊಜಿ್ಬೕ, ಅವಳು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಚೂರ್ ಎಂಬುವನ ಮಗಳು.
16 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 “ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನು್ನ ವೈ ರಿಯೆಂದು
ತಿಳಿದು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. 18 ಅವರು ಪೆಗೋರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಅಧಿಪತಿಯ ಮಗ ಾದ
ಕೊಜಿ್ಬೕ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಪೆಗೋರದ
ಘಟನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿ ಉಂಟಾ ಾಗ ಹತ ಾದವಳು.”

26
ಎರಡನೆಯ ಜನಗಣತಿ
1 ಆ
ೕರ ಾದ
ಾ್ಯ ಧಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನ
ಮಗನೂ,
ಾಜಕನೂ ಆಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಡತಕ್ಕವರನು್ನ ಗೋತ್ರ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆಗ
ೕಶೆಯೂ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ
ದರ್ನ್
*

25:4 ಅಥ ಾ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ.
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ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ,
“ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಅ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಿ್ಟದ್ದ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ” ಎಂದನು. 5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನಿಂದುಂಟಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಹನೋಕನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹನೋಕ್ಯರು, ಪಲೂ್ಲವಿನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಪಲೂ್ಲವಿನವರು,
6 ಹೆಚೊ್ರ ೕನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೆಚೊ್ರ ೕನ್ಯರು, ಕಮೀರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಕಮೀರ್ಯರು ಇವರೇ.
7 ಇವೇ ರೂಬೇನ್ಯರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 43,730 ಮಂದಿ.
8 ಪಲೂ್ಲವಿನ ಮಗನು ಎಲೀ
ಾಬ್. 9 ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳು: ನೆಮೂವೇಲ್, ಾ ಾನ್, ಅಬೀ ಾಮ್
ಎಂಬುವವರೇ.
ಕೋರಹನ ಗುಂಪಿನವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ವಿ ಾದಿಸಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ವಿ ಾದಿಸಿದ ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ ಾದ
ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರು ಇವರೇ.
10 ಭೂಮಿಯು
ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೋರಹನನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು
ಆ ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದಹಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿತು. 11 ಆ ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು ಸತ್ತರೂ ಕೋರಹನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಯಲಿಲ್ಲ.
12 ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ನೆಮೂವೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ನೆಮೂವೇಲ್ಯರು,
ಾಮೀನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಮೀನ್ಯರು,
ಾಕೀನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಕೀನ್ಯರು,
13 ಜೆರಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಜೆರಹಿಯರು,
ೌಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ೌಲ್ಯರು ಇವರೇ.
14 ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 22,200 ಮಂದಿ.
15 ಾದ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:
ಚೆ ೕನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಚೆ ೕನ್ಯರು,
ಹಗಿ್ಗೕಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹಗಿ್ಗೕಯರು,
ಶೂನೀಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೂನೀಯರು,
16 ಒಜಿ್ನೕಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಒಜಿ್ನೕಯರು,
ಏರೀಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಏರೀಯರು,
17 ಅರೋದನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅರೋದ್ಯರು,
ಅರೇಲೀಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅರೇಲೀಯರು ಇವರೇ.
18 ಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 40,500 ಮಂದಿ.
19 ಯೆಹೂದನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಏರ್ ಮತು್ತ ಓ ಾನರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತರು. 20 ಯೆಹೂದನ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಶೇಲಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೇ ಾನ್ಯರು,
ಪೆರೆಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಪೆರೆಚ್ಯರು,
ಜೆರಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಜೆರಹಿಯರು ಇವರೇ. 21 ಪೆರೆಚನಿಂದುಂಟಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೆಚೊ್ರ ೕನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೆಚೊ್ರ ೕನ್ಯರೂ
ಾಮೂಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಮೂಲ್ಯರೂ. 22 ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 76,500 ಮಂದಿ.
23 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:
ತೋಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ತೋ ಾಯರು,
4
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್ರ ೕನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶಿ ್ರ ೕನ್ಯರು ಇವರೇ. 25 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
- 64,300 ಮಂದಿ.
26 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:
ಸೆರೆದನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಸೆರೆದ್ಯರು,
ಏಲೋನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಏಲೋನ್ಯರು,
ಯಹಲೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಯಹಲೇಲ್ಯರು. 27 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 60,500 ಮಂದಿ.
28 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್. 29 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಾಕೀರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಕೀಯರ್ರು,
ಾಕೀರನ ಮಗ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯ ದನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯರು ಇವರೇ.
30 ಗಿ ಾ್ಯ ದನ ವಂಶದವರು
ಾರೆಂದರೆ:
ಈಯೆಜೆರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಈಯೆಜೆಯರ್ರು,
ಹೇಲೆಕನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೇಲೆಕ್ಯರು,
31 ಅಸಿ್ರ ೕಯೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅಸಿ್ರ ೕಯೇಲ್ಯರು,
ಶೆಕೆಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೆಕೆಮ್ಯರು,
32 ಶೆಮೀ ಾಯನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೆಮೀ ಾಯರು,
ಹೇಫೆರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೇಫೆಯರ್ರು ಇವರೇ.
33 ಹೇಫೆರನ ಮಗ ಾದ ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರೇ ಹೊರತು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು: ಮ ಾ್ಲ, ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್ ಎಂಬುವವರೇ.
34 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 52,700 ಮಂದಿ.
35 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಶೂತೆಲಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೂತೆಲಹ್ಯರು,
ಬೆಕೆರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಬೆಕೆಯರ್ರು, ತಹನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ತಹನಿಯರು, 36 ಶೂತೆಲಹನ ಮಗ ಾದ
ಏ ಾನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಏ ಾನ್ಯರು ಇವರೇ. 37 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
- 32,500 ಮಂದಿ. ಇದೇ
ೕಸೇಫ್ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ.
38 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:
ಬೆಲಗನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಬೆಲಗ್ಯರು,
ಅಷೆ್ಬೕಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅಷೆ್ಬೕಲ್ಯರು,
ಅಹೀ ಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್ಯರು,
39 ಶೂಫಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೂಫಾಮ್ಯರು,
ಹೊಫಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೊಫಾಮ್ಯರು ಇವರೇ.
40 ಬೆಲಗನಿಗೆ ಅದ್ರ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅದರ್ನ ವಂಶದವರು ಅದ್ಯ ರ್ರು, ಾ ಾನನ
ವಂಶದವರು ಾ ಾನ್ಯರು. 41 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 45,600 ಮಂದಿ.
42
ಾನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಶೂ ಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೂ ಾಮ್ಯರು.
43 ಶೂ ಾಮ್ಯರ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 64,400 ಮಂದಿ.
44 ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಇ ಾ್ನಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಇ ಾ್ನಹ ್ಯರು,
ಇಷಿ್ವೕಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಇಷಿ್ವೕಯರು,
ಶಿ
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ಬೆರೀಯನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಬೆರೀಯರು.
45 ಬೆರೀಯನ ಮಕ್ಕಳಿಂದುಂಟಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೇಬೆರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೇಬೆಯರ್ರು,
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್ಯರು.
46 ಆಶೇರನಿಗೆ ಸೆರಹಳೆಂಬ ಮಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಳು.
53,400 ಮಂದಿ.
48 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಯಹಚೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಯಹಚೇಲ್ಯರು,
ಗೂನೀಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಗೂನೀಯರು,
49 ಯೇಚೆರನ ವಂಶಸ್ಥ

47

ಆಶೇರ್ ಕುಲದವ ಾದ ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು

ಾದ ಯೇಚೆಯರ್ರು, ಶಿಲೆ್ಲೕಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್ಯರು.

50 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 45,400 ಮಂದಿ.

ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 6,01,730.
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 53 “ನೀವು ಈ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಸಂಖೆ್ಯಯ
54 ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾರ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು.
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೆಕಿ್ಕಸಿದ ಸಂಖೆ್ಯಯ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 55 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಲದ ಪಿತೃ ವಿನ
ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆದು ಚೀಟು ಾಕಿ ಆ ಾ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು. 56 ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ
ಕುಲ ಾ್ಕಗಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಾದ ಕುಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಚೀಟು ಬಂದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.”
51 ಇ
52

ಲೇವಿಯರ ಜನಗಣತಿ

57 ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಗೇಷೋರ್ನನ ವಂಶದವ ಾದ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು,
ಕೆ ಾತನ ವಂಶದವ ಾದ ಕೆ ಾತ್ಯರು,
ಮೆ ಾರೀಯ ವಂಶದವ ಾದ ಮೆ ಾರೀಯರು.
58 ಲೇವಿ ಕುಲದವರ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಲಿಬಿ್ನೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮಹಿ್ಲೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮೂಷೀಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಕೋರಹಿಯರ ಕುಟುಂಬ ಇವುಗಳೇ.
ಕೆ ಾತನು ಅ ಾ್ರ ಮನನು್ನ ಪಡೆದನು.
59 ಅ ಾ್ರ ಮನ ಹೆಂಡತಿ
ಾರೆಂದರೆ: ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ
ೕಕೆಬೆದಳು.
ಈಕೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರ ಮನಿಂದ ಆರೋನನೂ,
ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಇವರ ಅಕ್ಕ ಮಿ ಾರ್ಮಳೂ ಹುಟಿ್ಟದರು.
60 ಆರೋನನಿಂದ
ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು.
61
ಾ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಆ ಾಪಿಸದೆ ಇದ್ದ
62 ಬೇರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಸತು್ತಹೋದರು.
ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಿದಂತೆ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವತು್ತ ದೊರೆಯದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ - 23,000 ಮಂದಿ.
63
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯೂ
ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 64
ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ
ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನೂ ಸೀ ಾಯಿ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರೊಳಗೆ

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 26:65

239

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 27:19

ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇವರಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾಯುವರೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
65 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ

27
ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ವಿನಂತಿ
ೕಸೇಫನ ಕು ಾರ ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶದವರೊಳಗೆ ಮನಸೆ್ಸ ಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಾಕೀರನ ಮರಿಮಗನೂ,
ಗಿ ಾ್ಯ ದನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಹೇಫೆರನ ಮಗ ಾದ ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾದ ಮ ಾ್ಲ, ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ,
ಮಿ ಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್ ಎಂಬುವವರು
ೕಶೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
2 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್,
ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, 3 “ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನು ಕೋರಹನ ಸಮೂಹದವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದವರೊಳಗೆ
ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ಅವನು ಸತ್ತದು್ದ ಸ್ವಂತ ಕಮರ್ಫಲವೇ. ಅವನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. 4 ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಗಂಡು ಮಗನಿಲ್ಲದ ಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದು ಾ್ಯಯ ೕ? ತಂದೆಯ
ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೂ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
5
ೕಶೆಯು ಅವರ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 7 “ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವುದು
ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ನೀನು ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ತಂದೆಯ
ಸ್ವತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ.
8 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘
ಾವ ಾದರೂ ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಸ್ವತು್ತ
ಅವನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. 9 ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 10 ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
11 ಇವರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಇವನೇ ಆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲಿ.
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದ ಈ ತೀ ಾರ್ನವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಾ್ಯಯನಿಯಮಗ ಾಗಿರಬೇಕು.’ ”
1

ೕಶೆಯ ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಈ ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡು. 13 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆಯೇ
ನೀನೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೇರಬೇಕು. 14 ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರು
ನನೊ್ನಡನೆ ವಿ ಾದಿಸಿ ಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾಡದೆ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಮೆರೀ ಾ
ಾದೇಶಿನ ಪ್ರ ಾಹದ ಹತಿ್ತರ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 16 “ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಆತ್ಮ ಗಳ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನ ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಇಡಲಿ. 17 ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು, ಮುಂ ಾಗಿ ಬರಲಿ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು, ಒಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸು ನಿನ್ನವ ಾದ ಈ ಜನ ಸಮೂಹವು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ
ಕುರಿಗಳಂತೆ ಆಗ ಾರದು” ಎಂದು ಬೇಡಿದನು.
18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವುಳ್ಳ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ನನ್ನ
ಆತ್ಮ ಸಂಪತು್ತ ಉಳ್ಳವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಡು. 19 ಅವನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಅವರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
12
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ಕೊಡಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಇರುವ ೌರವವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 21 ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಕು.
ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
*ಊರೀಮಿನ ಾ್ಯಯದ ಪ್ರ ಾರ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಯೆಹೋಶುವನೂ
ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೂ ಅವನ ಾತಿನಂತೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು, ಅವನ
ಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು.” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
22 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮತು್ತ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 23 ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.

28
ದೈ ನಿಕ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆಗಳು
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ನನಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನಗೋಸ್ಕರ ತರುವ
ಆ ಾರವನು್ನ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ತಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸು.’ 3 ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇ ಾದುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನೀವು ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
4 ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ,
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
5 ನೀವು ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ *ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಬೆರೆಸಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ನೀವು ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಾದ ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾಯಿತು. 7 ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ
ಂದಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಅಮಲೇರುವ ಾ್ರ ಾರಸದ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಅಪರ್ಣೆ ಾಗಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು. 8 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ಹೋಮ ಾಡು ಾಗ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ
9 “ ‘ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎರಡು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾನದ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
10 ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು ಹೊರತು ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬತಿ್ತಗೆ ತಕ್ಕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು, ಅದರ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ದ
ಅಪರ್ಣೆಯೂ ಆಗಬೇಕು.
ಾಸಿಕ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ
11 “ ‘ಪ್ರ ತಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಕುರಿಮರಿಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
12 ಒಂದೊಂದು ಹೋರಿಗೆ ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಕಲಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಾನ್ಯ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 13 ಕುರಿಮರಿಗೆ ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಾಡಿದ ಬಲಿಯೂ ಇದೇ. 14 ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾನದ್ರ ಾ್ಯ ಪರ್ಣೆ
ಾವುದೆಂದರೆ:
ಒಂದೊಂದು ಹೋರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಎರಡು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ಕುರಿಗೆ
ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ವಷರ್ದ ಪ್ರ ತಿ ತಿಂಗಳಿನ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
*

27:21 ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿರುವ ವಸು್ತ.

*

28:5 ಸು

ಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಾಡಬೇಕು.
ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಹೊರತು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾನದ ಅಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

“ ‘ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಹಬ್ಬ ಾಗಬೇಕು.
ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜಾತೆ್ರ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದು; ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
18
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು.
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ
19 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಉದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಈ ಪಶುಗಳೂ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇರಬೇಕು.
20 ಇವುಗ
ಂದಿಗೆ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ
ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು, 21 ಏಳು ಕುರಿಮರಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಮೂರು ಸೇರನು್ನ,
22 ಅದಲ್ಲದೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 23 ಪ್ರ ತಿ ದಿನದ
24 ಆ ಏಳು
ಾ್ರ ತಃ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರ ಮದ ಪ್ರ ಾರ
ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಹೋಮರೂಪ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಸಹ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನಂಟು ಾಡಬೇಕು. 25 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲೂ್ಲ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು.
16

17

ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

“ ‘ಪಸ್ಕ ಾದ ಏಳು ಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ಗೋದಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡು ಾಗ ಪ್ರ ಥಮಫ ಾಪರ್ಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾವ ಉದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ನಡೆಸದೆ
27 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ
ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು.
ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಏಳು ಕುರಿಗಳು ಇವುಗಳನೂ್ನ, 28 ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಾಗೂ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಟಗರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, 29 ಹೋರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು, ಕುರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, 30 ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ಈ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ
ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ, ನೈ ವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ
ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅವುಗ ಡನೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ, ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.’ ”
26

29

ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

“ ‘ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ ನಡೆಸದೆ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. 2 ಅದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 3 ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ
ಆ ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ, 4 ಆ ಏಳು
ಕುರಿಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಮೂರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ, 5 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ಪ್ರ ತಿ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇ ಾದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
1
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ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು.
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ಾಡಬೇಕು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನದ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

“ ‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಊಟವನು್ನ
*
ಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. 8 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 9 ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ
ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ, 10 ಏಳು
ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ, 11 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆ ದಿನಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ, ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
7

ಗು ಾರ ಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

“ ‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. ನೀವು ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. ಆ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉತ್ಸವವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ, ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹದಿಮೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ, ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, 14 ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ
ಬೆರಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ, 15 ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ಕುರಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ
ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
17 “ ‘ಆ ಉತ್ಸವದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ,
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿ, ಎರಡು
ಟಗರು, ಹದಿ ಾಲು್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
18 ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರ ತಿ
ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, 19 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ, ನಿತ್ಯ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
20 “ ‘ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹನೊ್ನಂದು ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು, ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, 21 ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು, ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತಿ
ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
22 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
23 “ ‘ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹತು್ತ ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು, ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರ ತಿ
ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
12
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ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
26 “ ‘ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂಭತು್ತ ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು,
ಹದಿ ಾಲು್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 27 ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ
ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರ ತಿ
ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
28 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
29 “ ‘ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಎಂಟು ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು, ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರ ತಿ
ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
31 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
32 “ ‘ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಏಳು ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು, ಹದಿ ಾಲು್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 33 ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರ ತಿ
ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ
34 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
35 “ ‘ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆಗೆ ಸಭೆ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು.
ಅದರಲಿ್ಲ
ಾವ
36 ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ
ಉದೊ್ಯ ೕಗವನೂ್ನ ನಡೆಸ ಾರದು.
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
37 “ ‘ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರ ತಿ
ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು 38 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
39 “ ‘ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಹರಕೆಯನು್ನ ತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾಡುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಇವುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬ ಗಳ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಾಡಬೇಕು.’ ” 40 ಯೆಹೋವನು
ಾಡಿದ
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ
ೕಶೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

30
ಹರಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ತ ತೀರಿಸುವ ವಿ ಾನ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ, 2 ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಾನು ಅಶುದ್ಧ ಾದುದನು್ನ
ಮುಟ್ಟದೆ ಇರುವೆನೆಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಾತನು್ನ ಮೀರದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.
1
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3 “ಸಿ್ತ ೕಯು

ಕ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಇಲ್ಲವೆ
್ರ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದನು್ನ ಮುಟ್ಟದೆ ಇರುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ತಿ ಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ 4 ಅವಳ ತಂದೆಯು ಆ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಆ ಹರಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು.
ಾವುದನು್ನ ಮುಟ್ಟದೆ
ಇರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ ೕ ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಲೇ ಾರದು. 5 ಆದರೆ ತಂದೆ ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿ ಾಗ ಾಗೆ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳೂ, ಪ್ರ ತಿ ಗಳೂ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗುವವು. ತಂದೆ
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6 “ಅವಳು ಮದುವೆ
ಾದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಹರಕೆ ಇಲ್ಲವೆ
ೕಚಿಸದೆ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿ
ನಡೆಯುವಷ್ಟರೊಳಗೆ, 7 ಗಂಡನು ಆ ಪ್ರ ಾಣದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರೆ ಆ ಹರಕೆಗಳೂ,
ಪ್ರ ತಿ ಗಳೂ ನಡೆಯಬೇಕು. 8 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಕೇಳಿ ಾಗಲೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಆ
ಹರಕೆಯು ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಪ್ರ ತಿ ಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವವು. ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು

ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
9 “ವಿಧವೆಯು ಇಲ್ಲವೆ ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ ್ಟ ಸಿ್ತ ೕಯು ಇಂತಹ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು
್ರ
ನಿಲು್ಲವುದು. ಅವಳು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.
10 “ಮುತೆ ದೆಯು ಅಂತಹ ಹರಕೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಪ್ರ
ಾಣವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಡಿ ಾಗ, 11 ಅವಳ ಗಂಡನು
ತಿಳಿದು ಅಡಿ್ಡ ಾಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರೆ ಆ ಹರಕೆಗಳೂ, ಪ್ರ ತಿ ಗಳೂ ನಿಲು್ಲವವು. 12 ಆದರೆ ಗಂಡನು
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿ ಾಗಲೇ ಬೇಡವೆಂದರೆ ಅವು ರ ಾ್ದಗುವವು.
ಗಂಡನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ
ಾಡಿದರೂ, ದೋಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಹೆಂಡತಿ
ಾಡಿದ ಹರಕೆಯನೂ್ನ, ಉಪ ಾಸ ಾಗಿರುವೆನೆಂದು ಅವಳು
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನೂ್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ರದು್ದ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದು. 14 ಆದರೆ ಅವಳ
ಗಂಡನು
ಾವ ಅಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ಾಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಹರಕೆಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರ ತಿ ಗಳನೂ್ನ
ಅವನು ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. 15 ಅವನು ತರು ಾಯ ಬೇಡವೆಂದರೆ ಆ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ
ಅವನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.”
16 ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಇನೂ್ನ ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸು ಮತು್ತ ಅವಳ ತಂದೆ
ಇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಹರಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು
ಇವೇ.
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯ ರಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ನೀನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆಗ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, “ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ಕೆಲವರು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು. 4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಾವಿರ ಜನ ಭಟರನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.”
5 ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕುಲ
ಂದಕೆ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಹನೆ್ನರಡು
1

ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
6
ೕಶೆಯು ಇವರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಕುಲ ಂದಕೆ್ಕ
ಾವಿರ ಭಟರನು್ನ,
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನನು್ನ, ದೇವರ
ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ,
ಆ ಾತುತೂರಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರೊಡನೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
7 ಯೆಹೋವನು

ಸಂ ಾರ

ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾಡಿದರು. 8 ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರಲಿ್ಲ ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್, ಚೂರ್, ಹೂರ್, ರೆ ಾ ಎಂಬ
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ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಾಜರು ಇದ್ದರು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆ
ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎ ಾ್ಲ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ,
ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. 10 ಅವರು ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ, ಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
11 ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. 12 ಮತು್ತ ಅವರು ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ,
ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಎದು ಾಗಿ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ೕಶೆ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
13
ೕಶೆಯೂ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ, ಸಮೂಹದ ಪ್ರ ಾನರೂ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡರು.
14 ಆಗ
ೕಶೆಯು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
15
ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೆಂಗಸರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕನು? 16 ಪೆಗೋರದ ಾಳನ ಸಂಗತಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿ ಾಮನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ
ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದವರು ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ. 17 ಆದ ಾರಣ ನೀವು
ಈ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಪುರುಷ ಸಂಗ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
18 ಪುರುಷ ಸಂಗ ಾಡದಿರುವ ಕನೆ್ಯ ಯರನು್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ನೀ ಾದರೋ ಏಳು
ದಿನದವರೆಗೂ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯ ಾ್ರ ಣತೆಗೆದವರೂ, ಶವಸೋಂಕಿದವರೂ,
ನಿಮ್ಮ ವ ಾದರೂ, ಸೆರೆಯವ ಾದರೂ ಮೂರನೆಯ ಮತು್ತ ಏಳನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಅದಲ್ಲದೆ ಎ ಾ್ಲ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನೂ್ನ, ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನನೂ್ನ, ಮೇಕೆ ಕೂದಲಿನ
ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಮರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಟರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದ ನಿಯಮ ಏನೆಂದರೆ, 22 ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತಡೆಯುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ,
ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ, ಸೀಸ
ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿ ಾಟಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು, 23 ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊಲೆ
ಹೋಗ ಾಡಿಸುವ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡ ಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು. 24 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ. ಆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21

ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದವುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 26 “ನೀನೂ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ, ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಸಮೂಹದವರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ,
27 ಒಟು್ಟ ಎರಡು
ಾಗ ಾಡಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ ಭಟರಿಗೆ ಅಧರ್ವನೂ್ನ, ಮಿಕ್ಕ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ
ಅಧರ್ವನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 28 ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ ಭಟರಿಗೆ ಬರುವ ಾಗದಿಂದ ಮನುಷ ,್ಯ ದನ,
ಕತೆ್ತ, ಆಡು, ಕುರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಐನೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಪ್ಪವನು್ನ ಎತ್ತಬೇಕು.
29 ಅವರ ಅಧರ್ ಾಲಿನಿಂದ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪರ್ಣೆ
ಾಗಿ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. 30 ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಬರುವ ಾಗದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ, ದನ, ಕತೆ್ತ, ಆಡು,
ಕುರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಐವತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 31 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ೕಶೆಯೂ,
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಾಡಿದರು.
32 ಭಟರು ತಂದ ಸುಲಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿದದು್ದ ಎಷೆ್ಟಂದರೆ: ಕುರಿಗಳು 6,75,000,
25 ಯೆಹೋವನು

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 31:33

246

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 32:8

33 ದನಗಳು - 72,000,
34 ಕತೆ್ತಗಳು - 61,000,

35 ಕನೆ್ಯ ಯರು - 32,000.

36 ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಟರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಅಧರ್

37 ಕುರಿಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 675.

ಾಗ ಾಗಿರುವ ಕುರಿಗಳು - 3,37,500.

ಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ 36,000, ಎತು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 72.
ಕತೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ - 30,500 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 61 40 16,000 ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
41 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 32 ಕನೆ್ಯಯರು.
ೕಶೆ ಆ ಕಪ್ಪವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
42 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಭಟರು ತಂದ ಸುಲಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿದ ಹಂಚಿದ ಅಧರ್ ಾಗದ 43 ಎಷೆ್ಟಂದರೆ
- 3,37,500 ಆಡುಕುರಿಗಳು.
44 ಎತು್ತಗಳು - 36,000,
45 ಕತೆ್ತಗಳು - 30,500,
46 ಕನೆ್ಯ ಯರು - 16,000, ಇಷು್ಟ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಸಮೂಹದವರ ಾಲಿಗೆ ಬಂದವು.
47 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಐವತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದರ
ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
48 ಆಗ ದಂಡಿನ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳೂ
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, 49 “ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾವು
ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಭಟರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
50 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು
ಾ ಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳಿಗೆ ಈ ಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನು ತನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳಲಿ್ಲ ತೋಳ್ಬಳೆ, ಕಡಗ, ಮುದೆ್ರ ಯುಂಗರ,
ಮುರುವು, ಕಂಠ ಾಲೆ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು. 51 ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಚಿನ್ನದ
ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ೕಶೆಯೂ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಾದ
ಆಭರಣಗಳು.
52 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳೂ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಯ
ಒಟು್ಟ ತೂಕ - 16,750 ತೊಲೆ. 53 ಅದಲ್ಲದೆ ದಂಡಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ಾ್ಕಗಿ ಲೂಟಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
54 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳೂ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಕೊಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ
ೕಶೆಯೂ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪಕ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ತಂದರು.
38
39

32

ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಕುಲಗಳು
1 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೂ, ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಬಹಳ ದನಕುರಿಗಳಿದ್ದವು. ಯಗೆ್ಜೕರ್, ಗಿ ಾ್ಯ ದ್
ಎಂಬ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವು ದನಕುರಿಗಳ ಮೇವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
2 ಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಸಂತತಿಯವರು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಬಳಿಗೂ,
ಸಮೂಹದ ಪ್ರ ಾನರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 3 “ಅಟಾರೋತ್, ದೀಬೋನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್, ನಿ ಾ್ರ,
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಎಲೆ ಾಲೆ, ಸೆ ಾಮ್, ನೆಬೋ, ಬೆ
ೕನ್, 4 ಇವು ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಅಧೀನಪಡಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು. ದನಕುರಿಗಳ ಮೇವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾದ ನಮಗೆ ಬಹಳ
ದನ ಕುರಿಗಳುಂಟು. 5 ಆದ ಾರಣ ನೀವು, ಾಸ ಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಟು್ಟ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಬರ ಾಡಿದ ಈ ಪ್ರ ದೇಶವನೆ್ನೕ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
6
ೕಶೆಯು ಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ
ನೀವು ಅಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕೇನು? 7 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು
ಹೋಗದಂತೆ ನೀವು ಏಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧೈ ಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತೕರಿ? 8 ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು
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ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವರೂ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು. 9 ಅವರು ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಅಧೈ ಯರ್ವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
10 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡವ ಾಗಿ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿ, 11 ‘ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಬಂದ ಈ ಜನರೊಳಗೆ
ಾರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಾನು
ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್,
ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ, ಅವರೊಳಗೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸಿ್ಸ ನವರಲಿ್ಲ 12 ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯ ಾದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ
ಾಲೇಬನೂ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ಾರೂ ನೋಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
13 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡವ ಾಗಿ ತನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳ
ಆ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವ ತನಕ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲೆ್ಲೕ
ತಿರು ಾಡುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 14 “ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುತಿ್ತೕರಿ. 15 ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದೆ ಇರುವ ಾರಣ ಆತನು ಆ ಜನರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ತ
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನೀವೇ ಾಶ ಾಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಅವರು
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡಿ್ಡಗಳನೂ್ನ,
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವೆವು. 17 ಾ ಾದರೋ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಅವರವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವೆವು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳವರು ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಭಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೋಟೆಕೋತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿ. 18 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಸ್ವತಂತಿ್ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ವರೆಗೂ
ಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನಮಗೆ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು.
16

20 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ, 21
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಆತನ ಮುಂದೆ 22 ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ತರು ಾಯ ನೀವು ತಿರುಗಿ
ಬಂದು ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲೂ್ಲ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲೂ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ ಮತು್ತ ಈ ದೇಶವು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವುದು.
23 “ಆದರೆ

ನೀವು ಾಗೆ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವ ಾಗುವಿರಿ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಪವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ತನಕ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಬರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
24 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಊರುಗಳನೂ್ನ, ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡಿ್ಡಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ
ತರು ಾಯ ನಿಮ್ಮ
ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರ
ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಾದ್ಯರೂ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ಯರೂ
ೕಶೆಗೆ, “ ಾ್ವಮಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಸ ಾದ ಾವು
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದರು. 26 ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿಯರೂ, ದನಕುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪತು್ತ ಇಲೆ್ಲೕ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ದೇಶದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಇರಲಿ.
27 ನಿನ್ನ
ಾಸ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರೆಲ್ಲರೂ ಾ್ವಮಿಯವರ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
28

ಆದ ಾರಣ
ೕಶೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮ ಾ ಾಜಕ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೂ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮತು್ತ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಆ
ಾಡಿದನು.
29
ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ ಾದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ, ರೂಬೇನ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿ ್ಮಡನೆ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ ನೀವು ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾ್ವ ಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು.
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30 ಆದರೆ ಅವರು ನಿ

್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ ಾ್ವ ಸ ಾಗಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 ಅದಕೆ್ಕ
ಾದ್ಯರೂ ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಾಸ ಾದ ನಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಾಡುವೆವು. 32 ಾವು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವೆವು, ಆಗ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯೇ ನಮಗೆ ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಬೇಕು” ಎಂದರು.
33 ಹೀಗೆ
ೕಶೆಯು ಾದ್ಯರಿಗೂ, ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ,
ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ, ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ, ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನ
ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ, ಅವುಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
34 ಾದ್ಯ ನ ಮಕ್ಕಳು ದೀಬೋನ್, ಅಟಾರೋತ್, ಅರೋಯೇರ್ ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದರು.
35 ಆಟೊ್ರ ೕತೊ್ಷೕಫಾನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್,
ಗೆ್ಬ ಾ, 36 ಬೇತ್ನಿ ಾ್ರ ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಾ ಾನಿನ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆಗಳುಳ್ಳ
ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.
37 ರೂಬೇನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಎಲೆ
ಾಲೆ, ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್ ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಕಟಿ್ಟ ಸಿದರು. 38 ಸಿ ಾ್ಮ ಎಂಬ ಊರುಗಳನೂ್ನ, ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕ ನೆಬೋ, ಾಳೆ್ಮ
ೕನ್
ಎಂಬವುಗಳನೂ್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 39 ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ
ಾಕೀರನ ವಂಶದವರು ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
40
ೕಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡ ಾಗಿ
ಅವರು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 41 ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶದವ ಾದ ಾಯೀರನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು
ಅ ೕರಿಯರ ಾ್ರ ಮಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ * ಾಯೀರನ ಾ್ರ ಮಗಳೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 42 ನೋಬಹನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಕೆ ಾತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಊರುಗಳನೂ್ನ ಜಯಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ನೋಬಹ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟ ನು.
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ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ೕ ಾಬಿನವರೆಗಿನ ಪ್ರ ಾಣ
1
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಸೈ ನ ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಪ್ರ ಾಣಗಳ ವಿವರ: 2
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪ್ರ ಾಣಗಳ
ವಿವರಗಳನು್ನ ಬರೆದನು.
3
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
4 ಆ
ಐಗುಪ ರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ರಮೆ್ಸೕಸಿನಿಂದ ಹೊರಟರು.
ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ ರ
ದೇವತೆಗಳನು್ನ *ಶಿ ಸಿ, ಐಗುಪ ರ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ
ಸ

ಾಧಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ರಮೆ್ಸೕಸಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 6 ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಅರಣ್ಯ ದ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಏ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 7 ಏ ಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ಾಳೆ್ಚ ೕನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಪೀಹಹೀರೋತಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
8 ಪೀಹಹೀರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಏ ಾಮಿನ
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 9 ಾ ಾದಿಂದ
ಹೊರಟು ಏಲೀಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳೂ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳೂ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
*

5

* 33:4 ಅಥ ಾ ಐಗುಪ ರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
32:41 ಇಬಿ್ರ ಯ ಪದ ಹ ್ವೕತ್
ಾಯೀರ್.
ಾತ್ರ ವೇ ಅತಿ ಶಕಿ್ತವಂತ ಾದ ದೇವರು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು.
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11 ಕೆಂಪು

ಹೊರಟು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ
ಹೊರಟು ಸೀನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಸೀನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು
13 ದೊಪ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಆಲೂಷಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ದೊಪ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
14 ಆಲೂಷಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
15 ರೆಫೀದೀಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
16 ಸೀ ಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಿಬೊ್ರ ೕತ್ ಹ ಾವದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 17 ಕಿಬೊ್ರ ೕತ್ ಹ ಾವದಿಂದ
18 ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರಿತ್ಮ ದಲಿ್ಲ
ಹೊರಟು ಹಚೇರೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
19 ರಿತ್ಮ ದಿಂದ ಹೊರಟು ರಿ
್ಮೕನ್ ಪೆರೆಚಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 20 ರಿ ್ಮೕನ್ ಪೆರೆಚಿನಿಂದ ಹೊರಟು
21
ಲಿಬ್ನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಲಿಬ್ನದಿಂದ ಹೊರಟು ರಿಸ್ಸದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 22 ರಿಸ್ಸದಿಂದ ಹೊರಟು
ಕೆಹೇ ಾತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
23

ಕೆಹೇ ಾತದಿಂದ ಹೊರಟು ಶೆಫೆರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 24 ಶೆಫೆರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು
ಹ ಾದದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 25 ಹ ಾದದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಖೇಲೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
26 ಮಖೇಲೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ತಹತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
27 ತಹತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ತೆರಹದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
28 ತೆರಹದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಿತ್ಕದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 29 ಮಿತ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಹಷೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 30 ಹಷೊ್ಮೕನದಿಂದ
ಹೊರಟು
ೕಸೇರೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
31

ೕಸೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆನೇ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 32 ಬೆನೇ ಾ ಾನಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಹೋಹರ್ಗಿ ಾ್ಗದಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 33 ಹೋಹರ್ಗಿ ಾ್ಗದಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ಟಾ್ಬತದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 34
ಟಾ್ಬತದಿಂದ ಹೊರಟು ಅಬೊ್ರ ೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 35 ಅಬೊ್ರ ೕನದಿಂದ
ಹೊರಟು ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 36 ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಾದೇಶೆಂಬ
ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
37 ಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 38 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ನಲ್ವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟ ನು. 39 ಆರೋನನು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸ ಾ್ತಗ ಅವನು
ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
40 ಇ

ಾ್ರ ಯೇಲರು ಬರು ಾ್ತರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಅ ಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು ಕೇಳಿದನು. 41 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು
ಚಲೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 42 ಚಲೊ್ಮೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ಪೂನೋನಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
43 ಪೂನೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಓಬೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
44 ಓಬೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಿರುವ ಇಯಿ್ಯ ೕಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
45 ಇಯಿ್ಯ ೕಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ದೀಬೋನ್ ಾದಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 46 ದೀಬೋನ್ ಾದಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಅಲೊ್ಮೕನ್ ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 47 ಅಲೊ್ಮೕನ್ ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ನೇಬೋವಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 48 ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಂದ
ಹೊರಟು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 49 ಅವರು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಬೇತ್ ಯೆಷೀ ೕತಿನಿಂದ ಆಬೇಲ್
ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನವರೆಗೂ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡುವ ಬಗೆ್ಗ ಆ
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ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 51 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ ಾಗ, 52 ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅವರ ವಿಚಿತ್ರ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಲೋಹವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಿ ಅವರ
53
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟದರಿಂದ ನೀವು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು. 54 ನೀವು ಚೀಟು ಾಕಿ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಾದ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು
ಕುಟುಂಬದ ಚೀಟು
ಾವ
ಾವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಕುಟುಂಬದ
ಾ್ವ ಸ ವಿರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 55 ನೀವು ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ನೀವು ಉಳಿಸಿದವರು ನಿಮಗೆ ಕಣು್ಣಚುಚು್ಚವ
ಮುಳು್ಳ ಗಳಂತೆಯೂ, ಪಕೆ್ಕತಿವಿಯುವ ಶೂಲಗಳಂತೆಯೂ, ಆಗಿ ನೀವು ಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಕಂಟಕ ಾಗಿರುವರು. 56 ಅದಲ್ಲದೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿದೇನೋ ಾಗೆ
ನಿಮಗೂ ಾಡುವೆನು.’ ”
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ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳು
1 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಸಮಸ್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ದೊರಕುವುದು. 3 ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾಗ
ಎದೋಮ್ಯರ ಗಡಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮ ದ ಣದ ಮೇರೆ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಮೇರೆಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಲವಣಸಮುದ್ರ ದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಬೇಕು. 4 ದ ಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಅಕ್ರ ಬಿ್ಬೕಮ್ ಎಂಬ ಕಣಿವೆಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಚಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲೆ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದ
ದ ಣದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಹಚರ ಾ್ದರಿಗೆ ಹೊರಟು ಅಚೊ್ಮೕನಿಗೆ ಾದು ಹೋಗಬೇಕು.
5 ಅಚೊ್ಮೕನಿನಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು. 6 ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಮ ಾಸಮುದ್ರ ದ ದಡವೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. 7 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಾಗಿ ನೀವು
ಮ ಾಸಮುದ್ರ ದಿಂದ, 8 ಹೋರ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಹ ಾತಿನವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಚೆ ಾದಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಇರುವುದು. 9 ಆ ಮೇಲೆ ಅದು ಜಿ ್ರ ೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಚರೇ ಾನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಇದು
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. 10 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಾಗಿ ಹಚರೇ ಾನಿನಿಂದ ಶೆಫಾಮಿಗೆ
ಗುರುತು ಾಕಬೇಕು. 11 ಶೆಫಾಮಿನಿಂದ ಅಯಿನಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ರಿಬ್ಲಕೆ ್ಕ ಬರಬೇಕು. ತರು ಾಯ
ಅದು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಕಿನೆ್ನರೆತ್ ಸಮುದ್ರ ದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು
ದರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಲವಣಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಇವೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳು’ ” ಎಂದನು. 13 ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, “ನೀವು
ಚೀಟು ಾಕಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ದೇಶವು ಇದೇ. ಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಇದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 14 ರೂಬೇನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಗೋತ್ರ ವೂ, ಾದ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಗೋತ್ರ ವೂ, ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ಗೋತ್ರ ವೂ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಎರಡುವರೆ ಗೋತ್ರ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.”
ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 “ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಹಂಚಬೇ ಾದ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಮತು್ತ ನೂನನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ. 18 ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ
16
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19 ನೀವು
ಇವರೇ.
ಇವರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು.
ಆ ಾ ಕುಲಗಳಿಂದ ನೇಮಿಸಬೇ ಾದವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ
ಾಲೇಬ್, 20 ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮಹೂದನ ಮಗ ಶೆಮೂವೇಲ್, 21 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ
ಕಿಸೊ್ಲೕನನ ಮಗ ಎಲೀ ಾದ್, 22 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ
ಗಿ್ಲೕಯ ಮಗ ಬುಕಿ್ಕೕ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 23
ೕಸೇಫನ
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ: ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಏ ೕದನ ಮಗ ಹನಿ್ನೕಯೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 24 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್
ಕುಲದಿಂದ ಶಿಫಾ್ಟ ನನ ಮಗ ಕೆಮೂವೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 25 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಪ ಾರ್ಕನ ಮಗ
ಎಲೀಚಾಫಾನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 26 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಜಾ್ಜ ನನ ಮಗ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ,
27 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಶೆಲೋಮಮೀಯ ಮಗ ಅಹೀಹೂದ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 28 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ
ಅಮಿ್ಮಹೂದನ ಮಗ ಪೆದಹೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಇವರೇ.” 29 ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಅವರವರ
ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೇಮಿಸಿದನು.
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ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ ಾದ ಊರುಗಳು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾವು ಹೊಂದುವ
ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಲೇವಿಯರ ಾಸ ಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು. ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಭೂಮಿಗಳು ಅವರ ದನಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಇರುವವು. 4 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗೋಡೆಯಿಂದ
ಾಲು್ಕ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾವಿರ
ಳದಷು್ಟ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 5 ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಡೆ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ
ಳ, ದ ಣದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ
ಳ, ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ
ಳ, ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ
ಳ, ಅಳೆಯಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಉಪನಗರಗಳು ಇರಬೇಕು. 6 ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವರು ಆಶ್ರ ಯ ಾ್ಕಗಿ ಓಡಿ
ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೀವು ನೇಮಿಸುವ ಆರು ಆಶ್ರ ಯನಗರಗಳನೂ್ನ, ಬೇರೆ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಅಂತು ನಲ್ವತೆ್ತಂಟು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 7 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳ
ಸಂಗಡ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಸಮಸ್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಲ್ವತೆ್ತಂಟಾಗಿರಬೇಕು. 8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಆ ಾ
ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಜನರುಳ್ಳವರಿಂದ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಾದ ಜನರಿಂದ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಲೇವಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಊರುಗಳನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.”
1

ಆಶ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 10 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ನಂತರ, 11 ಆಶ್ರ ಯ
ಾ್ಥನಗ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಕೈ ತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರಬಹುದು. 12 ಅವನು ಸಭೆಯವರಿಂದ ತೀಪುರ್ ಹೊಂದುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿನಿಂದ ಾಯದಂತೆ ಆ ಆಶ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಇರಬೇಕು. 13 ಹೀಗೆ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಆಶ್ರ ಯದ ಪಟ್ಟಣಗ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 14 ನೀವು
ದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವು
ಆಶ್ರ ಯದ ಪಟ್ಟಣಗ ಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 15 ಕೈ ತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾಗಲಿ,
ಪರದೇಶದವ ಾಗಲಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ ಆ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗೆ ಒಂದಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರ ಯಹೊಂದಬಹುದು.
16 “ ‘
ಾವ ಾದರೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧದಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ನರಹತೆ್ಯ
ಾಡಿದವನೆಂದು ನೀವು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. 17 ಾವ ಾದರೂ
9 ಯೆಹೋವನು

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 35:18

252

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 36:3

ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನು
ನರಹತೆ್ಯ
ಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. 18
ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಆಯುಧವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನು
ನರಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. 19 ನರಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದರೂ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇ ಾದವನು
ಾರೆಂದರೆ ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವೇ. 20
ಾವ ಾದರೂ
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿ ನೂಕುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ, ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಏ ಾದರೂ
ಎಸೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ, 21 ಇಲ್ಲವೆ ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಕೈ ಾರೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಕೊಂದರೆ ಅವನು
ನರಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ
ಎಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
22 “ ‘ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನು
ಾವ ದೆ್ವೕಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ನೂಕುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ, ಾನಿ ಾಡುವ
ಸಮಯವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಏ ಾದರೂ ಎಸೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ, 23 ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ತಿಳಿಯದೆ ಬೀಳಿಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ವೈ ರಿ ಾಗಿರದೆಯೂ
ಾನಿಯನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, 24 ಸಭೆಯವರು ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನಿಗೂ,
ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು. 25 ಸಭೆಯು
ಹತ್ಯ ಾಡಿದವನನು್ನ ಆ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವಿನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಅವನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ಆಶ್ರ ಯನಗರಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ ಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಅವನು ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಬೇಕು.
26 “ ‘ಆ ಹತೆ್ಯ
ಾಡಿದವನು
ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಾನು ಓಡಿಹೋಗಿದು್ದ ಆಶ್ರ ಯಪಟ್ಟಣದ ಮೇರೆಯ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರು ಾಗ, 27 ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ
ಕಂಡು ಕೊಂದು ಾಕಿದರೆ ಅವನು ಕೊಲೆ ಾತಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ತನಕ ಅವನು ಆಶ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಇರಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಮ ಾ ಾಜಕನು ತೀರಿಹೋದ ನಂತರ ಅವನು
ತನ್ನ ಾ್ವ ಸ ವಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು.
29 “ ‘ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಸಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಈ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು. 30 ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ನೀವು ಾ ಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸ ಾರದು.
31 “ ‘ಮರಣಶಿ ಗೆ
ಾತ್ರ ಾದ ಕೊಲೆ ಾತಕನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯೇ ಆಗಬೇಕು. 32 ನೀವು ಆಶ್ರ ಯಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದವನಿಂದ ಧನವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ಸ್ವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಗೊಡಿಸ ಾರದು. ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಯೇ ಆಗಬೇಕು.
33 “ ‘ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತವು ದೇಶವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡುವುದು. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ರಕ್ತ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಂದವನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತವಿಲ್ಲ.
34 ನೀವು
ಾಸಿಸುವ ದೇಶವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡ ಾರದು. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

36
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಮತು್ತ ಆಸಿ್ತಯ ಾಧ್ಯ ತೆ
1
ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರೊಳಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಮ್ಮ ಗನೂ
ಾಕೀರನ ಮಗ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯ ದನ
ಸಂತತಿಯವರ ಮುಖಂಡರು
ೕಶೆಯ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
2 “ದೇಶವನು್ನ ಚೀಟು ಾಕಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಒಡೆಯನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ
ತರು ಾಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಕುಲದವ ಾದ ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 3 ಹೀಗಿರಲು ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಬೇರೆ ಕುಲದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
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ಅವರ ಸ್ವತು್ತ ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಸ್ವತಿ್ತಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದು. 4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವು ಬಂ ಾಗ ಅವರ ಸ್ವತು್ತ
ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಆಗ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ,
“
ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಹೇಳುವ ಾತು ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. 6 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಚಲ್ಪ ಾದನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವೇ ತಮಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂದವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ. 7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾವ ಾ್ವ ಸ ವೂ ಒಂದು
ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. 8 ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಸ್ವಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ಹೀಗೆ
ಾವ ಾ್ವ ಸ ವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು
ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಲವು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುದು”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರವೇ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
11 ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾದ ಮ ಾ್ಲ, ತಿಚಾರ್, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ, ನೋ ಾ ಎಂಬುವವರು ಮನಸೆ್ಸಯ
ಕುಲದವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಅವರು
ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರಿಗೇ
ಮದುವೆ ಾದುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವತು್ತ ತಂದೆಯ ಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿಯಿತು. 13
ದರ್ನ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾವಿಧಿಗಳು ಇವೇ.
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ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೕಶೆಯು ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಬರೆದನು, ಇದು ಾಸ್ತವಿಕ ಾಗಿ,
ದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ
ಾಟುವ
ದಲು ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳ
ಸಂಗ್ರ ಹ ಾಗಿದೆ. “ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಉಪ ಾ್ಯ ಸಗಳು” (1:1). ಕೊನೆಯ
ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬೇರೊಬ್ಬರು ( ಾ್ರ ಯಶಃ, ಯೆಹೋಶುವನು) ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ಈ ಪುಸ್ತಕವೇ ಅದರ
ಹೆಚಿ್ಚನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ೕಶೆಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ (1:1,5; 31:24).
ೕ ಾಬ್ನ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ದರ್ನ್ ನದಿಯು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿಯುವ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡವು ಹೇಳುತ್ತದೆ (1:5). ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ
ಎಂದರೆ “ಎರಡನೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ .್ರ ” ಇದು ದೇವರ ಮತು್ತ ಆತನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಡುವಿನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಪುನ ಾವತಿರ್ಸಿ ಹೇಳುವು ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,446 - 1,405 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿನ 40 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ
ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಅವರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಐಗುಪ್ತದ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಾ ಾದ 40 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹೊಸ ತಲೆ ಾರಿನವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಮುಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ವೇದದ
ಓದುಗರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡವು ದೇಶವನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ
ೕಶೆಯ ವಿ ಾಯ ಸಂಬೋಧನೆ ಾಗಿದೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ಹೊರಟುಬಂದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಜ ಾಂಗವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವುದಕಿ್ಕದ್ದರು. ಆ ಾಗೂ್ಯ,
ೕಶೆಯು ಾಯುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು ಮತು್ತ ಾ ಾ್ದನ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ ಜ ಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ.
ೕಶೆಯ ವಿ ಾಯ ಸಂಬೋಧನೆಯು
ಅವರು ಅವರ ಹೊಸ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೕಮದಿಂದಿರುವಂತೆ ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂಬ
ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಾಗಿದಿ್ದತು್ತ. (6:1-3, 17-19). ಅವರ ದೇವರು
ಾರು (6:4) ಮತು್ತ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಬೋಧನೆಯು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ (6:10-12, 20-23).
ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹ ಾ್ತಂತರಿಸಲು
ೕಶೆಯು ಜನರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (6:6-9).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿಧೇಯತೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರ ಾಣ — 1:1-3:29
2. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಂಬಂಧ — 4:1-5:33
3. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಷೆ್ಠಯ ಮಹತ್ವ — 6:1-11:32
4. ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ — 12:1-26:19
5. ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು ಮತು್ತ ಾಪಗಳು — 27:1-30:20
6.
ೕಶೆಯ ಮರಣ — 31:1-34:12
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ೕಶೆಯು ಮೂರು ಉಪದೇ ಾತ್ಮಕ ಉಪ ಾ್ಯ ಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಾಲ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
*
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ, ಾ ಾನ್, ತೋಫೆಲ್, ಾ ಾನ್, ಹಚೇರೋತ್ ಮತು್ತ ದೀಜಾ ಾಬ್
ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ, ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾ ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೂಫಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ೕಶೆಯು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಉಪದೇಶ ಮತು್ತ ಉಪ ಾ್ಯ ಸಗಳು. 2 ಹೋರೇಬಿನಿಂದ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯದ ತನಕ ಹನೊ್ನಂದು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣ.
3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಲ್ವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ, ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ
ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನನೂ್ನ, ಅ ಾ್ಟರೋತ್, ಎದೆ್ರ ೖ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನನೂ್ನ ಜಯಿಸಿದ ತರು ಾಯವೇ
ೕಶೆಯು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದನು.
ೕಶೆ ಾಡಿದ
ದಲನೆಯ ಉಪ ಾ್ಯ ಸ
5
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ
ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯು ಈ ಮುಂದಣ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ವಿವರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
6 “ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ, ‘ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದು್ದ
ಾಕು. 7 ಈಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅ ೕರಿಯರು ಇರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೂ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರ ದೇಶದ
ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ. ಅವು
ಾವುವೆಂದರೆ: ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರ ದೇಶ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶ, ಇಳಕಲಿನ
ಪ್ರ ದೇಶ, ದ ಣಸೀಮೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಎಂಬ ಾಡುಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರ ದೇಶ,
ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮ ಾನದಿಯ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. 8 ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೇ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್, ಾಕೋಬರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದೆನ ಾ್ಲ. ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶ ಾಡಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ”
ಎಂದು ಅ ಾಪಿಸಿದನು.
1

ಾಯಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿದು್ದ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, “ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಯನು್ನ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಹೊರುವುದು
10 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಧಿಕ ಸಂಖೆ್ಯ ಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅ ಾಧ್ಯ.
11 ನೀವು ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನೀವು ಈಗ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಇನು್ನ ಾವಿರದ ಾ್ಟ ಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ, ಾನು
12 ಆದರೆ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗುವ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ.
ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ, ಹೊಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ನಿ ಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
13 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬುದಿ್ಧವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದ ಪುರುಷರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ಅವರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ
ನೀವು, “ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಹಿತ ಾದದೆ್ದೕ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟರಿ. 15 ಆಗ
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದ, ಬುದಿ್ಧವಂತರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಲಿ್ಲ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ
ಒಬ್ಬರಂತೆ, ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ, ಐವತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಉಪ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 16 ಆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಾನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ, “ನೀವು ಸ್ವಕುಲದವರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಅವರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿದರೂ, ಅನ್ಯರೊಡನೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿದರೂ ನೀವು ಾ್ಯಯದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಕು. 17 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡು ಾಗ ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡದೆ, ಪ್ರ ಮುಖರನೂ್ನ ಾಗು
ಅಲ್ಪರನೂ್ನ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾಣಬೇಕು. ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವ ಾದ ಾರಣ
9

*
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ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ತೀರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಆಗದ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ತರಬೇಕು; ಾನೇ ಅವುಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 18 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು.
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿದು್ದ
ಾವು ಹೋರೇಬಿನಿಂದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅ ೕರಿಯರ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೀವು ನೋಡಿದ ಆ
ೕರ ಾದ ಮ ಾ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. 20 ಆಗ ಾನು, “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಅ ೕರಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೇ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ನೀವು ಭಯಪಡದೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
22 ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಮಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆವು. ಅವರು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಿ, ಾವು ಹತಿ್ತ ಹೋಗಬೇ ಾದ ಾರಿಯ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಮತು್ತ
ಸೇರಬೇ ಾದ ಊರುಗಳ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ನಮಗೆ ವತರ್ ಾನ ತಿಳಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 23 ಅದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 24 ಅವರು ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಆ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದರು. 25 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ನ ಹಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಂದು ತೋರಿಸಿ, “ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶವು ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶ” ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
19
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ಆದರೂ ನೀವು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
27 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನು
ಆ ಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಿರಿ.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದು್ದ ಹಗೆತನದಿಂದಲೇ; ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅ ೕರಿಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸು ಾ್ತನೆ. 28 ಾವು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಆ ಸೀಮೆ ಎಂಥದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ;
ಅಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ, ‘ಆ ದೇಶದ ಜನರು ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟ ವ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳಿಂದ ಇವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಾವು ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷರನು್ನ ಅಂದರೆ ಅ ಾಕೀಮ್ ವಂಶಸ್ಥರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧೈ ಯರ್ವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ.
29 ಅದಕೆ್ಕ
30 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಾನು, “ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.
ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗಿ ಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ನೀವು
ನೋಡಿದ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. 31 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊತ್ತನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು.
32 ಆದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. 33 ನೀವು ಹೋಗಬೇ ಾದ
ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ದಂಡು ಇಳಿಯಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೇಘದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ದೇವರನು್ನ ನೀವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 34 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
35 ಆತನು, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಆ ಒಳೆ್ಳೕ ದೇಶವನು್ನ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 36 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು “ಯೆಫುನೆ್ನಯ
ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನೊಬ್ಬ ನೇ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನೇ ಅದನು್ನ
ನೋಡುವನು. ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
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ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನೂ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ; 38 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು,
ನೂನನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೆಹೋಶುವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವನು. ಅವನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸು. 39 ಆದರೆ ಪರರ ಾ ಾಗುವರೆಂದು
ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಾಗು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅರಿಯದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವರು. ಅವರಿಗೇ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು; ಅವರು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
40 ನೀ ಾದರೋ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
41 ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, “ ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದೆವು.
ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾವೇ ಈಗ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆವು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಮತು್ತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಜಯಿಸುವುದು ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ವೆಂದು ಾವಿಸಿ ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕದಿ್ದರಿ. 42 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ, “ ಾನು ಇವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಇವರು ಸೋತುಹೋಗುವರು. ಇವರು
ಯುದ್ಧ ಾಡಲೂ ಾರದು, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಲೂ ಾರದು ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
43
ಾನು ಆ
ಾತನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ, ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ
ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದಿರಿ. 44 ಆಗ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರು ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಜೇನುಹುಳಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೊಮರ್ದ ವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. 45 ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಗೋ ಾಡಿ ಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ರ ಸಲೂ ಇಲ್ಲ.
46 ಆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಾಸ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನ ಅಲೆ ಾಟಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಸಿದು್ದ
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸುತು್ತತಿ್ತದೆ್ದವು. 2 ಆ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, 3 “ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತದು್ದ ಾಕು; ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
4 ಮತು್ತ ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ
ಬಂಧುಗ ಾದ ಏ ಾವನ ವಂಶದವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಟುವುದಕಿ್ಕದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು;
ನೀವು ಅವರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗದೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 5 ಾನು ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಏ ಾವ್ಯರಿಗೇ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವಷು್ಟ
ನೆಲವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 6 ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು;
ನೀರನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬೇಕು. 7 ನೀವು ಕೈ ಾಕಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಸಫಲಪಡಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಈ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇದು್ದದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಆದ ಾರಣ
ಾವು ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಏ ಾವ್ಯ ರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅ ಾಬದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಲತ್ ಮತು್ತ ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅಡವಿಯ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದೆವು. 9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀವು
ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ವೈ ರಿಗ ಾಗಿ ನಡೆದು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು. ಲೋಟನ ವಂಶದವ ಾದ
ಅವರಿಗೆ ಾನು ಆರ್ ಎಂಬ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
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ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ದಲು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಬಹುಜನರೂ ಮತು್ತ ಅ ಾಕೀಮ್ಯರಂತೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದರು. 11 ಅವರು
ಅ ಾಕ್ಯರಂತೆ *ರೆಫಾಯರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು; ಆದರೆ
ೕ ಾಬ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಏಮಿಯರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 12 ಹೋರಿಯರು ಸಹ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಹೇಗೆ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರೋ
ಾಗೆಯೇ ಏ ಾವ್ಯರು ಬಂದು ಹೋರಿಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು. 13 ಆಗ
ಾನು, “ಎದು್ದ ಜೆರೆದ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾವು ಜೆರೆದ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿದೆವು. 14 ಾವು
ಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಜೆರೆದ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಲು ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ ಾಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆ ತಲೆ ಾರಿನ ಸೈ ನಿಕರೆಲ್ಲರೂ
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರು. 15 ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಶ ಾದರು.
16 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದ ಸೈ ನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋದರು. 17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ ನನಗೆ, 18 “ನೀವು ಈಗ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾಗಿರುವ ಆರ್ ಎಂಬ
ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಾಟುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 19 ಮುಂದೆ ನೀವು ಅ ೕನಿಯರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲೂ ಬೇಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ವೈ ರಿಗ ಾಗಿ ನಡೆದು ಯುದ್ಧ ಾಡಲೂಬೇಡಿರಿ. ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಲೋಟನ ವಂಶದವ ಾದ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾವ
ಾಗವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.” 20 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ರೆಫಾಯರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅದು ರೆಫಾಯರ ದೇಶವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅವರನು್ನ ಜಂಜುಮ್ಯರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
21 ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಬಹುಜನರೂ ಮತು್ತ ಅ ಾಕ್ಯರಂತೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 22 ಆದರೆ
ಹೇಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಏ ಾವ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಿಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ಾಗ ಏ ಾವ್ಯರು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೋ, 23 ಮತು್ತ ಹೇಗೆ
ಕ ್ತೕರಿಂದ ಬಂದ ಕ ್ತೕಯರ್ರು ಾಜಾ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಅವಿ್ವಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ
ಅವರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರೋ, ಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ರೆಫಾಯರನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಡಿನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡ ತೊಡಗಿದರು.
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಅಪಜಯ
24 “ಈಗ ನೀವು ಹೊರಟು ಅನೋರ್ನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ಾಟಿರಿ. ಅ ೕರಿಯ ಾಗಿರುವ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೋತುಹೋಗುವನು, ಅವನ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮಗೇ ವಶ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
25 ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದಿಗಿಲೂ ಮತು್ತ ಹೆದರಿಕೆಯೂ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ.
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಗಡಗಡನೆ
ನಡುಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಆಗ ಾನು ಕೆದೇ
ೕತಿನ ಅರಣ್ಯ ದಿಂದ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, 27 “ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕು.
ಾವು
28 ನಮಿ್ಮಂದ ಕ್ರ ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಎಡಬಲಕೆ್ಕ ತಿರುಗದೆ ಾರಿಹಿಡಿದು ನಡೆದುಹೋಗುವೆವು.
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ನೀರನೂ್ನ ಕೊಡಿರಿ. 29 ಾವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಏ ಾವ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಆರ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರೂ ನಮಗೆ ಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀನೂ ಕೊಡಬೇಕು.
ಾಲ್ನಡೆ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ
ಬೇಕಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದ ಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 30 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
10 ಏಮಿಯರು

*
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ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 3:11

ಅವನಿಗೆ ಮೂಖರ್ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಹಟವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೋತುಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ; ಅದು ಈ ಾಗಲೇ
ನೆರವೇರಿತ ಾ್ಲ.
31 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಈಗ ಾನು ಸೀಹೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿಮಗೆ
ವಶಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 32 ಸೀಹೋನನು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಮೇತ ನ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಹಜಿಗೆ
ಹೊರಟುಬಂದನು. 33 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಪ ಾಜಯಪಡಿಸಿದನು.
ಾವು ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದೆವು. 34 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು
ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಗಿ ಹತ ಾಡಿದೆವು; ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 35 ಪಶುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರುಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟವು. 36 ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಮತು್ತ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣವು ಇವುಗಳು
ದಲುಗೊಂಡು ಗಿ ಾ್ಯ ದ್
ಸೀಮೆಯವರೆಗೂ
ಾವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕು್ಕವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 37 ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶವನು್ನ
ಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ದೇಶವು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಊರುಗಳು
ಇವೇ
ದ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೀವು ಅತಿಕ್ರ ಮಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲೇ ಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

3
ಅರಸ ಾದ ಓಗನ ಅಪಜಯ
ತರು ಾಯ ಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ ಾನಿನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಾ ಾನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಓಗನು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದೆ್ರ ೖ ಊರಿಗೆ
ಹೊರಟುಬಂದನು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ; ಾನು ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ
ಸಮಸ್ತ ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ವಶ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಇವನಿಗೂ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
1

3
ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನೂ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮಿ್ಮಂದ ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಡ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದೆವು.
4 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜಯಿಸಿದೆವು; ಾವು ಜಯಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಓಗನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗೋರ್ಬ್ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅರವತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. 5 ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಎತ್ತರ ಾದ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕದಗಳಿಂದಲೂ,
ಅಗುಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಭದ್ರ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ. ಅವುಗಳಲ್ಲದೆ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳ ಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದವು. 6 ಾವು
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆ ಇವುಗಳಿಗೂ ಾಡಿದೆವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದೆವು. 7 ಪಶುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಉಳಿಸಿ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟ ವು.

8 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿ
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದವರೆಗೂ,
ದರ್ನ್
ನದಿಯ ಈಚೆ ಇರುವ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅ ೕರಿಯರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. 9 (ಹೆ ೕರ್ನ್
ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಚೀದೋನ್ಯರು ಸಿ
ೕರ್ನ್ ಎಂದೂ ಮತು್ತ ಅ ೕರಿಯರು ಸೆನೀರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.)
10 ಹೀಗೆ ಮೀಶೊರೆಂಬ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೈ ಲುಸೀಮೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಸೀಮೆಯನೂ್ನ,
ಓಗನ ಾಜ್ಯ ಾದ ಸ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಾ ಾನ್ ಸೀಮೆಯನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು. 11 (ರೆಫಾಯರೊಳಗೆ ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನೊಬ್ಬ ನೇ ಉಳಿದಿದ್ದನು.
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ಅವನ ಮಂಚ ಕಬಿ್ಬಣದು್ದ; ಅ ್ಮೕನಿಯರ ರ ಾ್ಬ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು.
ಪುರುಷನ ಕೈ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಅದರ ಉದ್ದ ಒಂಭತು್ತ
ಳ, ಅಗಲ ಾಲು್ಕ
ಳ.)
ದೇಶದ ಹಂಚಿಕೆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಆ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನ

12 ಆ

ಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅನೋರ್ನ್ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
*ಅರೋಯೇರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಸೀಮೆಯ ಮಧ್ಯ ದ ವರೆಗೂ ಇರುವ ಪ್ರ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅದರ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾನು ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಾದ್ಯರಿಗೂ ಕೊಟೆ್ಟ ನು. 13 ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಮಿಕ್ಕ ಾಗವನೂ್ನ
ಓಗನ ಾಜ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಅಗೋರ್ಬ್ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಮಸ್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನೂ್ನ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್
ಜನರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು. 14 ( ಾ ಾನ್ ದೇಶವು ರೆಫಾಯರ ದೇಶವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ
ಾಯೀರನು ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮತು್ತ
ಾ ಾತ್ಯರ ಮೇರೆಯವರೆಗೆ ಅಗೋರ್ಬ್ ಎಂಬ ಪ್ರ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಾ ಾನಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ † ಾಯೀರನ ಾ್ರ ಮಗಳೆಂದು
ತನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಈ ಹೆಸರು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಉಂಟು.) 15 ಾನು ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ದೇಶವನು್ನ ಾಕೀರನಿಗೂ
ಗಿ ಾ್ಯ ದ್
ದಲುಗೊಂಡು (ದ ಣದ) ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ವರೆಗೂ, 16 (ಪೂವರ್ದ) ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯ
ವರೆಗೂ ಇರುವ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಾದ್ಯರಿಗೂ ಕೊಟೆ್ಟ ನು. ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ
ಮಧ್ಯ ಾಗವೇ ಅವರ (ದ ಣ) ಮೇರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಯಬೊ್ಬೕಕ್
ನದಿಯು ಅವರ (ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೆ) ಮೇರೆ. 17 ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಾ ಾ ಎಂಬ ತಗ್ಗನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು;
ಅದರಲಿ್ಲ ಕಿನೆ್ನರೆತ್ ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಬದ ಸಮುದ್ರ ವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಲವಣಸಮುದ್ರ ದ ವರೆಗೆ
ದರ್ನ್ ನದಿಯು ಅವರ (ಪಶಿ್ಚಮದ ವರೆಗೆ) ಮೇರೆ.
18 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರ ದೇಶವನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈ ನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. 19 ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದನಕುರಿಗಳು ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ
ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶವು ಅವರಿಗೆ ಾ್ವಧೀನ ಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ದನಕುರಿಗಳೂ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ. 20 ಅನಂತರ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದೊರಕಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವತಿ್ತಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.

ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಗೆ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡೇ ಇದಿ್ದೕ. ನೀನು ನದಿ ಾಟಿಹೋಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಾಗೆಯೇ
ಾಶ ಾಡುವನು. 22 ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ಪರ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.
21

ೕಶೆಯು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಲು ನಿಷೇಧವೇರಿದು್ದ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ,
ಭುಜಬಲವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ತೋರಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದಿ. 24 ನೀನು ನಡಿಸುವ ಈ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರು ನಡೆಸ ಾರನು?
25 ಕತರ್ನೇ, ಾನೂ ಈ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆಚೆಯಿರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಅಂದ ಾದ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನೂ್ನ, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನು. 26 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳದೆ, “ ಾಕು, ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಬೇಡ; ನೀನು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟ ಾರದು. 27 ಆದರೆ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ಾಲು್ಕ
23

*
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28

ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ದೇಶವನು್ನ ಕಣು್ಣ ತುಂ ಾ ನೋಡಬಹುದು.
ಯೆಹೋಶುವನೇ ಈ
ಜನರ ಾಯಕ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ನೋಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸುವನು. ಅವನಿಗೆ
ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು; ಅವನು ದೃ ಢ ಾಗುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
29 ಆಗ ಾವು ಬೇತ್ಪೆಗೋರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದವು.

4
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕರೆ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ, ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲು ಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನೆ್ನೕ
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಾವುದನೂ್ನ ಕೂಡಿಸ ಾರದು, ಅವುಗಳಿಂದ
ಾವುದನೂ್ನ ತೆಗೆಯ ಾರದು. 3 ಪೆಗೋರದ ಾಳನ
ಸಂಗತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಪೆಗೋರದ ಾಳನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರದಂತೆ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 4 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ನಂಬಿ ನಡೆದುದರಿಂದ ನೀ ಾದರೋ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಉಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.
5 ನೀವು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಇವುಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾನಿಗಳೂ, ವಿವೇಕಿಗಳೂ
ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಅವರು ಈ ಆ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಈ ದೊಡ್ಡ
ಜ ಾಂಗವು ಾನವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಜ ಾಂಗ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 7 ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆತನು ಸಮೀಪ ಾಗಿಯೇ ಇ ಾ್ದನ ಾ್ಲ; ಬೇರೆ ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗ ಾ್ಕದರೂ
ಾವ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವನು? 8 ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಇಂಥ
ಾ್ಯಯ ಾದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳುಳ್ಳ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದು್ದ ಬೇರೆ ಾವ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಉಂಟು?

9 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರ ವೂ ಮರೆಯದೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ
ಹೋಗಬೇಕು. 10 ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ, ನೀವು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸು; ಅವರು ಾವು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಲು ಕತ್ತಲೂ,
ೕಡವೂ, ಾಗರ್ತ್ತಲೂ ಕವಿದು ಆ
ಬೆಟ್ಟ ವು ಆ ಾಶದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯಿತು. 12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆ
ಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು. ಆತನು ಾತ ಾಡಿದ ಸ್ವರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿತೇ ಹೊರತು
ಾವ ಆ ಾರವೂ ಾಣಿಸಲಿ್ಲಲ.್ಲ 13 ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ಅಂದರೆ ಹತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು.
14 ನೀವು ನದಿ ಾಟಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ

ಾಡ ಾರದೆಂಬ ಆ ಾವಿಧಿಗಳು
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ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆ
ಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಾಗ
ನಿಮಗೆ
ಾವ ಆ ಾರವೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ಬಹು
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ನೀವು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರ ರೂಪವ ಾ್ನ ಗಲಿ, 17 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಸಂಚರಿಸುವ ಮೃ ಗದ ರೂಪವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಯ ರೂಪವ ಾ್ನ ಗಲಿ, 18 ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳ ರೂಪವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಮೀನಿನ
ರೂಪವ ಾ್ನ ಗಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು
ಾಡಿಕೊಂಡು ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗ ಾರದು. 19 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸೂಯರ್,
ಚಂದ್ರ ಅಥ ಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ಾಶಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ನೀವು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡು ಾಗ,
ಮರುಳುಗೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲೂ ಾರದು ಮತು್ತ ನಮಸ್ಕರಿಸಲೂ ಾರದು. 20 ನಿಮ್ಮ ಾ್ನದರೋ
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿ, ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕರಗಿಸುವ
ಕುಲುಮೆ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು; ಆ ಸಂಕಲ್ಪವು ಈಗ ನೆರವೇರಿತು.
21 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡು ಾನು
ದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶವನು್ನ ಸೇರದೆ, 22 ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ನೀ ಾದರೋ ನದಿ ಾಟಿ ಆ
ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
23 ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ನೀವು
ಮರೆತು, ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಆತನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ
ಾವ ವಸು್ತವಿನ ವಿಗ್ರ ಹವನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
24 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ
ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದೆ
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
25 ನೀವು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದು ಬಹು ಾಲ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೇಲೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ
ಾವ ವಿಗ್ರ ಹವ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ,
26 ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದೆ, ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ ಎಂದು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಾ
ಾಗಿಟು್ಟ
ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹುದಿನ ಇರದೆ ಾಶ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವಿರಿ. 27 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುವನು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಓಡಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನ ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಿರಿ. 28 ನೀವು ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ಾಡಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ಮರದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಕಲಿ್ಲ ನ ಾ್ಲಗಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ನೋಡ ಾರದೆ, ಕೇಳ ಾರದೆ, ತಿನ್ನ ಾರದೆ, ಾಸನೆ ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರದೆ
ಇರುವ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವ ಾಗುವಿರಿ.
29 ಆಗ ಅಲಿ್ಲಂದ ಾದರೂ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು. 30 ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಷ್ಟ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ, ನೀವು ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಆತನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಿರಿ. 31 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವ ಾದುದರಿಂದ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ
ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು

ಾತ್ರ ವೇ ಏಕೈ ಕ ದೇವರು

32 ದೇವರು, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ ದಿನ

ದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಒಂದು ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವು ನಡೆದದು್ದಂಟೋ, ಇಲ್ಲವೆ
ಇಂತಹ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿದು್ದಂಟೋ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 33 ದೇವರು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆ
ಳಗಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದ ಸ್ವರವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ ಾ್ಲ; ಬೇರೆ
ಾವ ಜನ ಾದರೂ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬದುಕಿದು್ದಂಟೋ? 34 ಬೇರೆ
ಾವ ದೇವರೂ ಮನಪರಿಶೋಧನೆ, ಮಹ ಾ್ಕಯರ್, ಉ ಾ್ಪತ, ಯುದ್ಧ,
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ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮ, ಶಿ ಾಹಸ್ತ, ಮ ಾಭೀತಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಿ, ಒಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು
ಜ ಾಂಗದ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾ್ದನೇ? ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾದರೋ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ನಡಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. 35 ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ
ದೇವರು, ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
36 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆ ಾಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು; ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಮ ಾ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆ
ಳಗಿಂದ ಆತನು
ಆಡಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
37 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಅವರ ತರು ಾಯ ಅವರ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, 38 ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮಗಿಂತ ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಲು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೇ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿ, ಾನೇ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಅ ಾರ ಾಮಥ್ಯ ರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದನ ಾ್ಲ. 39 ನೀವು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ
ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುವುದನು್ನ ಈಗ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. 40 ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸ ಾ ಾಲ ಾಳುವಂತೆಯೂ, ಾನು ನಿಮಗೆ
ಈಗ ತಿಳಿಸಿದ ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಆಶ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ೕಶೆ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಆಶ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. 42
ಾವ ದೆ್ವೕಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈ ತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 43 ಅವು
ಾವುವೆಂದರೆ
- ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಶೋರ್ ಎಂಬ ಎತ್ತರ ಾದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಚೆರ್;
ಾದ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ ೕತ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ
ಗೋ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳು.
41

ೕಶೆಯ ಎರಡನೆಯ ಉಪ ಾ್ಯ ಸದ ಪೀಠಿಕೆ
ೕಶೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಇದೇ. 45 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಬಂ ಾಗ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. 46 ಅವರು
ದರ್ನ್
44

ನದಿಯ ಆಚೆ ಬೇತ್ಪೆಗೋರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ಅ ೕರಿಯರ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾಗ
ಆ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. 47 ಅವರು ಅವನ ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ, ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ
ಓಗನ ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರ
ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದರು. 48 ಅಂತು ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣ
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆ ೕರ್ನ್ ಎಂಬ ಸೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದವರೆಗೂ ಮತು್ತ 49 ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಬ್ ಸಮುದ್ರ ದ ವರೆಗೆ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಇರುವ ಾಗವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

5
ೕಶೆಯ ಎರಡನೆಯ ಉಪ ಾ್ಯ ಸ - ಹತು್ತ ಆ ಗಳು
ೕಶೆ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕರೆದು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಇವುಗಳನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. 2 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. 3 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
1

ಧ
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ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 5:24

ಸಂಗಡ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಡದೆ, ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಜೀವದಿಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಲೇ ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ
ಾಲೆ
ಳಗಿಂದ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು. 5 ನೀವು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಯಪಟು್ಟ, ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತ್ತದೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮಗೂ ನಡುವೆ ನಿಂತು ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
6 “ನೀನು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ
ದೇವರು ಾನೇ. 7 ಾನಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರ ಾರದು.
8“
ಾವ ಮೂತಿರ್ಯನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆ ಾಶದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ
9 ಅವುಗಳಿಗೆ
ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಇರುವ
ಾವುದರ ರೂಪವನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಾರದು, ಪೂಜೆ ಾಡಲೂ ಾರದು.
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು
ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದವ ಾದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು
ಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳ ವರೆಗೆ
ಬರ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾವಿರ
ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.
11 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸ ಾರದು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸುವವನನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
12 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಬೇಕು. 14 ಏಳನೆಯ ದಿನ
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು. ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು, ಗಂ ಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಪಶುಗಳು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು. ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ
ಗಂ ಾಳು ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳಿಗೂ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. 15 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದು್ದದ್ದನೂ್ನ,
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಶಿ ಾಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
“ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕು;
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಹು ಾಲ
ೕಮ ಾಗಿ ಇರುವಿ, ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.
17 “ನರಹತ್ಯ
ಾಡ ಾರದು.
18 “ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡ ಾರದು.
19 “ಕದಿಯ ಾರದು.
20 “ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು.
21 “ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅಪೇ ಸ ಾರದು; ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಹೊಲ, ಮನೆ, ಗಂ ಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು,
ಎತು್ತ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆಶಿಸ ಾರದು.”
22 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ,
ೕಡ, ಾಗರ್ತ್ತಲು ಇವುಗಳ
ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸವರ್ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮ ಾ ಸ್ವರದಿಂದ ನುಡಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ಮತೆ್ತೕನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
16

ಜನರ ದಿಗ್ಭ ್ರ ಮೆ -

23

ೕಶೆಯ ಮಧ್ಯ ಸಿ್ತಕೆ

ಆ ಬೆಟ್ಟವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, ನೀವು
ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 24 “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಘನವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆ
ಳಗಿಂದ ತನ್ನ
ಸ್ವರವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ
ಾಡಿದನ ಾ್ಲ. ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ದೇವರು
ಾತ ಾಡಿದರೂ
ಾಯದೆ ಬದುಕಿದು್ದಂಟೆಂಬುದು ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಂತು. 25 ಆದರೂ ಈ
ೕರ ಾದ
ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆಯು ನಮ್ಮ ನು್ನ ದಹಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟತು, ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಾವು ಪುನಃ
ಕೇಳಿದರೆ ಸತೆ್ತೕವು. 26 ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆ
ಳಗಿಂದ ಾತ ಾಡುವ ಚೈ ತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ
ಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ
ಾರು ಕೇಳಿ ಬದುಕಿದರು? ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು
ಾಕೆ
ಾಯಬೇಕು? 27 ನೀನೇ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು; ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಾವು ನಡಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.
28 ನಿಮ್ಮ
ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ, “ಈ ಜನರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಆ
ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವೇ. 29 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವ ಮನಸು್ಸ
ಾ ಾಗಲೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳೕಯದು.
ಆಗ ಅವರಿಗೂ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು” 30 “ ‘ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 31 ನೀ ಾದರೋ ಇಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿರು; ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
32 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಪಿ್ಪ ನಡೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಆಗ ನೀವು ಸ್ವತಂತಿ್ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬಹು ಾಲ ಸು ೕಮದಿಂದ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಬೇಕು.

6
ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆ
ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿ ಸ್ವತಂತಿ್ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವೂ ಮತು್ತ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳೂ ಇವೇ. 2 ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು,
ಾನು
ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಮತು್ತ ನೀವು ಬಹು ಾಲ
ಾಳಬೇಕೆಂದೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ * ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
1

ನಿಮಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದಕೂ್ಕ, ನೀವು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿ
ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು.
4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಕೇಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ನೇ ದೇವರು; 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು.
6 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ
ಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 7 ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿಸಿ, ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗಲೂ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗಲೂ, ಮಲಗು ಾಗಲೂ
ಮತು್ತ ಏಳು ಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಬೇಕು. 8 ಇವುಗಳನು್ನ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕೈ ಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇವು ಹಣೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಾಪಕದ ಪಟಿ್ಟಯಂತೆ ಇರಬೇಕು. 9 ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಾಗಿಲಿನ
ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಾ್ವರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯಬೇಕು.
*
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10 ನಿಮ್ಮ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ಕಟ್ಟದ ಒಳೆ್ಳಯ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ನೀವು ಕೂಡಿಸದ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳಿಂದ 11 ತುಂಬಿದ ಮನೆಗಳನೂ್ನ, ನೀವು ತೋಡದ ನೀರುಗುಂಡಿಗಳನೂ್ನ,
ನೀವು ಬೆಳಸದ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿರು ಾಗ,
12 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆಯದೇ
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು, ಆತನನೆ್ನೕ
ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು. 14 ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳು
ಸೇವಿಸುವ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀವು ಆ ಾಧಿಸ ಾರದು. 15 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಶ ಾ ಾನು.
16 ನೀವು †ಮಸ್ಸದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದಂತೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಾಡಬೇಡಿರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. 18 ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ
ಾವುದು ಾ್ಯಯವೂ ಮತು್ತ
ೕಗ್ಯ ವೂ ಆಗಿದೆ
ೕ
ಅದನೆ್ನೕ
ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು, ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತಮದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
19 ಆತನು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವೆನೆಂದು
ಾತುಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲವೇ.
20 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, “ಈ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಏಕೆ ನೇಮಿಸಿದನು?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ 21 ನೀವು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
22 ಆತನು ಐಗುಪ ರನೂ್ನ, ಫರೋಹನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ
ಾಧಕ ಾದ ದೊಡ್ಡ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ಉ ಾ್ಪತಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಶಿ ಸಿ, 23 ಾನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದನು.
24 ಆ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಾ ಾಗಲೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ, ಆತನು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವಂತೆಯೂ
25 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು
ೕಗ್ಯ ಾಗುವೆವು” ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು.

7
ಾ ಾನ್ಯರ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವ ಾಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು ಆ
1 ನೀವು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅಧಿಕ ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ಮೀರುವ ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಎಂಬ ಏಳು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊರಡಿಸುವನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲು ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು ಾಗು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರ ಾರದು. 3 ಅವರೊಡನೆ ಬೀಗತನ ಾಡ ಾರದು;
ಅವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಲೂ ಾರದು ಮತು್ತ ಅವರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಲೂ ಾರದು. 4 ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಾಗೆ ಾಡುವರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. 5 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು,
†
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ಅವರ ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಕೆಡವಬೇಕು; ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಕಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಅಶೇರವೆಂಬ
ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದು, ಅವರ ದೇವ ಾಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
6
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ;
ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಸ್ವಕೀಯಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಎಂದು ಇಷ್ಟ ಪಟು್ಟ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಲ್ಪ ಸಂ ಾ್ಯ ತರು. 8 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಐಗುಪ ರ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ
ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದನು.
9 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರು; ತನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಾನು
ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೃ ಪೆಯನೂ್ನ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೂ
ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ 10 ತನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ಾಶವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವವ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಹಗೆ
ಾಡುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
11 ಆದ ಾರಣ
ತಡ ಾಡದೆ ಆಗಲೇ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವನು.
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೂ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದ
್ಯ ವಿಟು್ಟ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ
ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವನು. ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವನೂ್ನ, ವ್ಯ ವ ಾಯವನೂ್ನ,
ನಿಮಗಿರುವ ದವಸ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದನೂ್ನ
14 ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರ ಹವನು್ನ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರುವಿರಿ.
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಹೆಣು್ಣಗಂಡು ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಬಂಜೆತನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾ್ಯ ಧಿಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದ ಪ್ರ ಾರ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿರುವ ಕೂ್ರರ ಾ್ಯ ಧಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಬರಗೊಡಿಸದೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡುವನು.
16 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ ಾಜಯ ಹೊಂದುವ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು
ಕನಿಕರಿಸದೆ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲೇ ಾರದು; ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಕೆ್ಕ ಉರು ಾಗುವವು.
17 ಆ ಜನಗಳು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವುದು ನಮಿ್ಮಂದ ಹೇ ಾದೀತು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ? ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಐಗುಪ ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಆಗ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಆತನು ವಿಶೇಷ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಮಹ ಾ್ಕಯರ್, ಉ ಾ್ಪತ, ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮ, ಶಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನ ಾ್ಲ. ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆತನು ಾಗೆಯೇ
ಾಡುವನು. 20 ಅದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು *ಕಣಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ಅವರ
12 ನೀವು ಈ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ

ನಡುವೆ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ ಉಳಿದವರು ಆ ಹುಳಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ಾಣದೆ ಹೋಗುವರು. 21 ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ನಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಗಿ ವಿಸ್ಮಯ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
*
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ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ ಹೊರಟು
ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡುವನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಒಂದೇ ಾರಿಗೆ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡ ಾರದು.
ಾಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಾಡುಮೃ ಗಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ಅವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ಬಹಳ ಾಗಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವನು. 24 ಆತನು ಅವರ ಅರಸರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಾಡಿ, ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡಬೇಕು.
ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವಿರಿ.
25 ಅವರು ದೇವರೆಂದು
ಾಡಿಕೊಂಡ ಮರದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಆ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ನೀವು ಆಶಿಸ ಾರದು; ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು
ನಿಮಗೆ ಉರು ಾಗುವುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದುದು. 26 ಅದು ಕೇವಲ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಶ ಾಗತಕ್ಕದು್ದ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಹ ವಸು್ತವನು್ನ ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ತಂದು
ಅದರಂತೆಯೇ ಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗ ಾರದು. ನೀವು ಅದನು್ನ ಅಸಹ್ಯ ಪಟು್ಟ ಮುಟ್ಟಲೂ ಾರದು.

8
ಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ
1 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಧ
ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅನುಸರಿಸಿದರೆ
ನೀವು ಬದುಕಿ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದುವಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಈ
ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ನೀವು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳತಿ್ತರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೋ ಾವವನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ್ದನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ಮನುಷ ್ಯರು ಆ ಾರದಿಂದ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ಬದುಕು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿಸಿ, ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಮನ್ನವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ
ೕಷಿಸಿದನು. 4 ಆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಉಡುಪು ಹಳೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
5 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಹೇಗೆ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೋ
ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳು ಾತುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಾಗೆಯೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತ ಬಂದನು ಎಂಬುವುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6 ನೀವು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ, ಆತನು ಹೇಳಿದ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು ಆತನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತಮ ಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸೇರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆ ದೇಶದ ಹಳ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು
ಾ ಾಗಲೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ಮತು್ತ ತಗು್ಗಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಗುಡ್ಡಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಂದ ನೀರು ಉಕು್ಕತ್ತದೆ. 8 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ,
ಾ್ರ , ಅಂಜೂರ, ಾಳಿಂಬ ಇವುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ; ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆ. 9 ಅಲಿ್ಲ
ನೀವು ದುಭಿರ್ಕ್ಷವನು್ನ ಾಣದೆ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡಿ,
ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿರಿ. ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಲು್ಲ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಯ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಮ್ರ ದ ಗಣಿಗಳುಂಟು. 10 ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂ ಾ ಊಟ ಾಡಿ ಸುಖದಿಂದಿರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಬೇಕು.
ದೇವರನು್ನ ಮರೆಯ ಾರದೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಳ್ಳದವರೂ, ಆತನನು್ನ ಮರೆಯುವವರೂ ಆಗಬೇಡಿರಿ. 12 ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಊಟ ಾಡಿ,
ಸುಖ ಾಗಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳೕ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡು, 13 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದನಗಳೂ, ಆಡು ಕುರಿಗಳೂ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವೂ, 14 ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚು್ಚತಿ್ತರು ಾಗ ಒಂದು
15 ಆತನು
ವೇಳೆ ನೀವು ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟೕರಿ.
11
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ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ವಿಷಸಪರ್ಗಳೂ ಮತು್ತ ಚೇಳುಗಳೂ ಇದ್ದ ಆ
ೕರ ಾದ ಮ ಾ ಅರಣ್ಯ ವನೂ್ನ, ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋದ ಭೂಮಿಗಳನೂ್ನ ಾಟಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಬಂಡೆ
ಳಗಿಂದ ನೀರು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. 16 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ
ಪರೀ ಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಸು ೕಮವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದ ಮನ್ನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ೕಷಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನೀವು ಮರೆತು 17 ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನೊಳಗೆ, “ಈ
ಾಗ್ಯ ವು ನಮ್ಮ ಾಮಥ್ಯ ರ್ ಮತು್ತ ಾಹಸಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗುಂಟಾಯಿತು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೀರಿ.
18 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿ, ನಿಮಗೆ
ಇಷು್ಟ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೆಂದು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು, ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನೀವು
ತಪ್ಪದೆ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದು ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವ ಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಆತನಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.
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ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ವಿಜಯ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮಗಿಂತ ಮ ಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟ ವ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಈ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಇಂದು ಾಟಲಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಆ ದೇಶದ ಅ ಾಕ್ಯರು ಬಲಿಷ್ಠರು ಮತು್ತ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ, “ಅ ಾಕ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ?”
ಎಂಬ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ದಹಿಸುವ
ಬೆಂಕಿ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನೇ ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು; ಆತನೇ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ, ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಡುವಿರಿ.
4 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದು ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರವೇ” ಅಂದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದುನರ್ಡತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ನೀವು ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ವ ಾವವೇ ಆಗಲಿ
ಾರಣವಲ್ಲ.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದುನರ್ಡತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
6 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮ
ಸ ಾಚಾರದ ಫಲವಲ್ಲವೆಂದು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸದ
ಂಡ
ಜನರೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
1

ಬಂ ಾರದ ಬಸವನ ಮೂತಿರ್
ನೀವು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಅದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದ ದಿನದವರೆಗೂ
8 ಉ ಾಹರಣೆಗೆ, ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದಿರಿ.
ಆಗ ಆತನು ಬಲು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಧ ್ವಂಸ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 9 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಬರೆದ ಆ ಕಲಿ್ಲ ನ
7
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ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ ಬರೆದ ಆ
ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು. ನೀವು ಸಭೆ ಕೂಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ
ಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ಆ ಹಲಿಗೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು. 11 ಆ
ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆ ಗಳಿರುವ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಬೇಗ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗು; 12 ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಜನರು
ಕೆಟು್ಟಹೋದರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಬೇ ಾದ
ಲೋಹದ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನಗೆ, “ಈ ಜನರ
ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಾನು ನೋಡು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಇವರು ನನ್ನ ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದವರು. 14 ಬಿಡು, ಾನು
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ, ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ತರು ಾಯ
ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮ ಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗವು ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ
ಾನು ಆ ಎರಡು ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಎರಡು ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಉರಿಯುವ ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೋಡ ಾಗಿ 16 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಲೋಹದ ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದದು್ದ ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂತು. 17 ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಾನು ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಎರಡು
ಶಿ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆದು ಾಗಿಯೇ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಒಡೆದುಬಿಟೆ್ಟ ನು.
18 ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದ
ಾರಣ ಾನು
ದಲಿನಂತೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಯೆಹೋವನ
19 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು.
ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು
ನನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 20 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು
ಅವನನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಆ ಸಮಯದದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆನು. 21 ಮತು್ತ ನೀವು
ಾವುದರ ಮೂಲಕ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿದಿ್ದರೋ ಆ ಬಸವನನು್ನ
ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ, ಒಡೆದು, ಅರೆದು ಧೂಳು ಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿಯುವ
ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬೀ ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟ.

ತಬೇ ಾ, ಮ ಾ್ಸ, ಕಿಬೊ್ರ ೕತ್ ಹ ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದಿ್ದರಿ. 23 ಅದಲ್ಲದೆ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ, “ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟಾ್ಟ ಗಲೂ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಆ ಯನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಆತನನು್ನ ನಂಬದೆ, ಆತನ ಾತನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡಿದಿರಿ. 24 *ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಾದಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ
22

ನಡೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

25 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನವೂ ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. 26 ಾನು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ರ ಸಿ ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಐಗುಪ ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಬೇಡ. 27 ಇವರ
ಂಡುತನ, ದುಷ್ಟತ ್ವ, ಾಪ ಇವುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ. 28 ನೀನು
ಾವ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬರ ಾಡಿದಿ
ೕ ಆ ದೇಶದವರು, ‘ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾರದೆ ಹಗೆ ಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು

*

9:24 ಅಥ ಾ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಾದಂದಿನಿಂದಲೂ.
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ಹೋದನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾದೀತು.
ಇವರು ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಬಿನೆ್ನ ೖ ಸಿದೆನು.

10
ೕಶೆಯು ದ ಾ ಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಪಡೆದದು್ದ
1 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು
ದಲಿನ ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಎರಡು
ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ; ಮತು್ತ ಒಂದು ಮರದ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2 ನೀನು ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟ ಆ
ದಲಿನ ಹಲಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಈ
ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. ತರು ಾಯ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ದಲಿನ ಕಲಿ್ಲ ನ
ಹಲಿಗೆಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಆ ಎರಡು ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತದೆನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆ
ಳಗಿಂದ ನೀವು ಸಭೆ ಕೂಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ, ಅಂದರೆ ಆ ಹತು್ತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಆತನು
ದಲಿನಂತೆಯೇ ಆ
ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. 5 ಯೆಹೋವನು ಆ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಾನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದು ಬಂದು ನನಿ್ನಂದ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಟೆ್ಟ ನು;
ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದರಲೆ್ಲೕ ಇವೆ.
ಆರೋನನ ಮರಣ ಮತು್ತ ಲೇವಿ ಕುಲದವರ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಗಳು
ಾ್ರ ಯೇಲರು * ಾ ಾನ್ಯರ ಾವಿಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ೕಸೇರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಆರೋನನು ಾಯ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದನು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಗುದೊ್ಗೕದಕೂ್ಕ, ಗುದೊ್ಗೕದದಿಂದ ನೀರಿನ
ಹಳ್ಳ ಗಳುಳ್ಳ
ಟಾ್ಬತಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.)
8 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊರುವುದಕೂ್ಕ, ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
9 ಆದುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ದೊರಕಿದಂತೆ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಾದ ಭೂಸಿ್ಥತಿಯು
ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತು್ತ.
10
ಾನು
ದಲಿನಂತೆ ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನವೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. 11 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಈ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗು; ಾನು
ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಇವರು ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
6 (ಇ

ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತ
ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ಹೇಳುವ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತ,
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಸೇವೆ
ಾಡು ಾ್ತ, 13 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲಿ ಾಗಿ ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ಇರುವುದನೆ್ನೕ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು 14 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬೇರೇನೂ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ? ಆಲೋಚಿಸಿರಿ; ಉನ್ನತ ಾದ
ಆ ಾಶಮಂಡಲವೂ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನವೇ.
15 ಆದರೂ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ ಇಷ್ಟ ವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ
12

*
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ಬಂದಂತೆ ಅವರ ತರು ಾಯ ಅವರ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 16 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಗೆ ಮಣಿಯದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಸ ್ವ ಾವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ
†ಹೃ ದಯದಲೆ್ಲೕ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದೇ ಾಧಿದೇವ ಾಗಿಯೂ,

ಕತರ್ರ ಕತರ್ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಪರಮದೇವರೂ, ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಯೂ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಪಕ್ಷ ಾತ
ಾಡುವವನಲ್ಲ ಾಗೂ ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ. 18 ಆತನು
ಅ ಾಥರ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾ್ತನೆ. ಪರದೇಶಿಗ ಾದವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ
ಅನ್ನವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 19 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವೇ ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು
20 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಪರದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಡಿರಿ.
ಆತನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು; ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು.
21 ಆತನೊಬ್ಬ ನೇ ನಿಮ್ಮ ಸು್ತತಿ ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ ್ಕ ಾತ್ರ ನು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು; ನೀವು ನೋಡಿದ ಆ ಅದು್ಭತ ಾದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಡಿಸಿದವನು ಆತನೇ. 22 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಜನರು
ಾತ್ರ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು; ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಷು್ಟ
ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

11
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು
1 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಆತನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು,
ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
2 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರ ಮವನೂ್ನ, ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ, ಭುಜಬಲವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಶಿ ಾಹಸ್ತವನೂ್ನ ಅಂದರೆ, 3 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನನೂ್ನ ಾಗೂ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ
ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಡಿಸಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, 4 ಐಗುಪ ರ ಸೈ ನ ್ಯ
ಅಂದರೆ, ಅವರ ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದ ನೀರನು್ನ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, 5 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ತನಕ ಆತನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಉಪ ಾರ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, 6 ರೂಬೇನನ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ, ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಆದ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರು ತಿರುಗಿ ಬಿ ಾ್ದಗ ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ, ಅವರ
ಮನೆಯವರನೂ್ನ, ಅವರ ಡೇರೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಣಿಗಳನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಡುವೆ
ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ ಈಗ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ಯೆಹೋವನು ನಡಿಸಿದ ಆ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡಿದವ ಾದ ನಿಮಗೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶದ ೌ ಾಗ್ಯ
ಆದುದರಿಂದಲೇ
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಈ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆಚೆಯಿರುವ 9 ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಅವರ ಸಂತತಿಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ. ಅದು ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶ. 10 ನೀವು ಸ್ವತಂತಿ್ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶವು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ
ಾಗಲ್ಲ. ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಾಯಿಪಲ್ಯ ಗಳ ತೋಟವನು್ನ
ವ್ಯ ವ ಾಯ
ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಏತವನು್ನ ತುಳಿದು ನೀರು ಕಟು್ಟತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 11 ಆದರೆ ನೀವು ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶ ೕ ಹಳ್ಳದಿಣೆ್ಣಗಳ ದೇಶ; ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಬಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಅದಕೆ್ಕ ನೀರು ದೊರೆಯುವುದು. 12 ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ ಾಂಬರಿಸುವ ದೇಶ;
ವಷರ್ದ ಾ್ರರಂಭ
ದಲುಗೊಂಡು ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಆತನು ಅದನು್ನ ಸ ಾ ಕಟಾ ಸುವನು.
8

†
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ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 11:13

273

ಧ
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ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಸಂಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಆತನನು್ನ
ಸೇವಿಸಿದರೆ, 14 ನಿಮಗೆ ಗೋದಿ, ಾ್ರ , ಎಣೆ್ಣೕ ಾಯಿ ಇವುಗಳ ಬೆಳೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಭೂಮಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಮುಂ ಾರು ಮತು್ತ ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು. 15 ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಕೊಡುವನು; ನೀವು ಆ ಾರದಿಂದ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿರುವಿರಿ. 16 ಆದರೆ ನೀವು
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ಮರುಳುಗೊಂಡು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, 17 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ಮಳೆ ಾರದಂತೆ
ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಾ್ಟ ನು; ಆಗ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ ಾಗದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ
ಉತ್ತಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಉಳಿಯದೆ ಬೇಗ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.
18 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಈ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಯೂ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕೈ ಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ
19 ನೀವು ಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ, ಪ್ರ
ಾಪಕದ ಪಟಿ್ಟಯಂತಿರಬೇಕು.
ಾಣದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ,
ಮಲಗು ಾಗಲೂ ಮತು್ತ ಏಳು ಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
20 ನಿಮ್ಮ ಮನೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. 21 ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು
ಎಷು್ಟ ಾಲ ಇರುವುದೋ, ಅಷು್ಟ ಾಲದ ವರೆಗೆ ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಳುವಿರಿ.
22 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಧ
ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ಹೇಳುವ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
23 ಆಗ ಆತನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ನಡೆದು, ಆತನನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವನು. ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 24 ನೀವು ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಾಗುವವು. ಅರಣ್ಯ
ದಲುಗೊಂಡು
ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತದ ವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆ
ಾ್ಯ ಪಿಸುವುದು. 25 ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಾಲಿಡುವ
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದಿಗಿಲೂ ಮತು್ತ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು.
26 ಇಗೋ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಹೊತು್ತ
ಾನು ಆಶೀ ಾರ್ದವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಪವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಇಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 27 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ, 28 ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ, ಾನು ಈಗ
ಬೋಧಿಸುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಾಪವೂ
ನಿಮಗುಂಟಾಗುವವು.
29 ನೀವು ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಾಪವನೂ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 30 ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗಳು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ, ಪಡುವಣ ಾರಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಾ ಾನ್ಯರು ಾಸಿಸುವ ಅ ಾ ಾ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ, ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ೕರೆ ಎಂಬ ವೃ ಕ್ಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇವೆ.
31 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಬೇಕು. ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡು ಾಗ 32 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುರಿಸಿ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು.
13

12
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆ
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1 ನಿಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳು ಇವೇ:
2

ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ದಿಣೆ್ಣಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡು, ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರಷೆ್ಟ; ಆ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. 3 ಅವರ ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು, ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ, ಅವರ ದೇವ ಾಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಟು್ಟ ಆ
ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡಬೇಕು.
4 ಅವರು
ಾಡಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು. 5 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗ ಳಗಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲೆ್ಲೕ
ಆತನು ಾಸಿಸುವನು. 6 ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ
ದಶ ಾಂಶವನೂ್ನ, ಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಹರಕೆ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ದನ ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲ ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ತರಬೇಕು. 7 ಅಲಿ್ಲಯೇ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿ,
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೂಡುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳವರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು.
8 ಈಗ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾವು ನಡೆಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೋರಿದಂತೆ
9
ನಡೆಯ ಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವತಿ್ತಗೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಇನೂ್ನ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 10 ಆದರೆ ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ
ಶತು್ರ ಗಳು
ಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರುವ ಾಲದಲಿ್ಲ,
11
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೇ ಮುಂ ಾದ
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಬೆಳೆಯ ದಶ ಾಂಶಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ,

ಹರಕೆ ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕೕ ತರಬೇಕು. 12 ಅಲಿ್ಲ ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳೂ, ಾಸ ಾಸಿಯರೂ ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಡನೆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಲೇವಿಯರೂ
13 ನೀವು ಕಂಡ ಕಂಡ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಬೇಕು.
14 ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು, ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು; ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. 15 ಆದರೆ ನೀವು
ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ಟ ನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಯಿದು ಊಟ ಾಡಬಹುದು.
ಶುದ್ಧರೂ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧರೂ
ಜಿಂಕೆದುಪಿ್ಪ ಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪ್ರ ಾರ ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 16 ರಕ್ತವನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನ್ನ ಾರದು;
ಅದನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 17 ಾನ್ಯ, ಾ್ರ , ಎಣೆ್ಣೕ ಾಯಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳ
ದಶ ಾಂಶಗಳನೂ್ನ, ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಹರಕೆ ಾಡಿದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ತಿನ್ನ ಾರದು.
18 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಯು್ದಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳು ಕೈ ಗೂಡಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದು್ದ, ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ, ಆಳುಗಳೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 19 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇರುವ
ತನಕ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಕೈ ಬಿಡ ಾರದು, ಾಪಕವಿರಲಿ.
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ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 13:5

20

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಾಗ
ನೀವು, “ ಾವು ಾಂ ಾ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಾಂ ಾ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬಹುದು. 21 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಸ್ಥಳವು ನಿಮಗೆ ದೂರ ಾದರೆ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷ್ಟ ನು್ನ ಾನು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಯಿದು ನಿಮ್ಮ ಊರಲೆ್ಲೕ ಊಟ ಾಡಬಹುದು. 22 ಜಿಂಕೆದುಪಿ್ಪ ಗಳನು್ನ
ಶುದ್ಧರೂ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧರೂ ತಿನು್ನವ ಪ್ರ ಾರ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
23 ಆದರೆ ರಕ್ತವು ಜೀ ಾ ಾರ ಾದ್ದರಿಂದ
ಾಂಸದೊಡನೆ ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಕೂಡದೆಂಬುದನು್ನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ಪಶು ಾಂಸದೊಡನೆ ಅದರ ಜೀ ಾ ಾರ ಾದದ್ದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದಷೆ್ಟ. 24 ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನದೆ, ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 25 ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.
26 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹರಕೆ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
27 ಸ ಾರ್ಂಗ ಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ, ರಕ್ತ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕೕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ಾಂಸಗಳೆರಡನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ದಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಸ ಾ ಾನ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾಗ ರಕ್ತವನು್ನ ಆತನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಟು್ಟ
ಾಂಸವನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು.
28 ಾನು ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಾಗು ಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿರುವುದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸ ಾ ಾಲ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.
ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಆ ಾಧಿಸ ಾರದೆಂಬ ವಿಧಿ
ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಾಶ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗ 30 ನೀವು ಭ್ರ ಮೆಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋದವರ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸ ಾರದು. ನೀವು, “ಈ ದೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೋ ಾಗೆಯೇ
ಾವೂ ಸೇವಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಅವರ ದೇವರುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ
ಎಷು್ಟ ಾತ್ರ ವೂ ಾಡ ಾರದು. 31 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವ ಹಲವು ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಡಿಸು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಗೆ ಸೇವಿಸಲೇ ಾರದು.
32 ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು; ಅದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಸೇರಿಸ ಾರದು;
ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಬಿಡ ಾರದು.
29
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ಾವ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕನಸು ಾರನೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಂದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 2 “ಈ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸೋಣ”
ಎಂದು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಅದು್ಭತವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದರೂ ನೀವು
ಅವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ ಾರದು. 3 ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಇವರು ಸಂಪೂಣರ್
ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರು ೌದೋ ಅಲ್ಲ ೕ”
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾ್ತನೆ. 4 ಆತನು ಹೇಳುವ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನೀವು
ನಡೆದು, ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಆತನ ಆ ಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ, ಆತನಿಗೇ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ,
ಆತನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸು ಾ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 5 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಅಥ ಾ ಆ ಕನಸು ಾರನಿಗೆ ಮರಣ
ಶಿ
ಾಗಬೇಕು.
ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
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ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನು ದೊ್ರ ೕಹದ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾಗರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನ ಾ್ಲ. ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ,
ಆ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 6 ಒಡಹುಟಿ್ಟದ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿ ಾಗಲಿ, ಮಗ ಾಗಲಿ,
ಮಗ ಾಗಲಿ, ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿ, ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಾಗಲಿ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ,
“ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ಆಕಷಿರ್ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೆ, 7 ಆ ದೇವರುಗಳು ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗ ಾದರೂ,
ದೂರ ಾದವರ ದೇವರುಗ ಾದರೂ, ಭೂಲೋಕದ
ಾವ
ಾಗದವರ ದೇವರುಗ ಾದರೂ
8 ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸಲೂ
ಾರದು ಮತು್ತ ಕಿವಿಗೊಡಲೂ ಾರದು. ಅವನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಲೂ ಾರದು,
ತಪಿ್ಪ ಸಲೂ ಾರದು, ಬಚಿ್ಚಡಲೂ ಾರದು ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲೇಬೇಕು. 9 ಆ ಶಿ ಯನು್ನ ನಡಿಸು ಾಗ ತಪು ್ಪ
ಕಂಡವನೇ
ದಲು ಕೈ ಾಕಬೇಕು. 10 ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಾಕಲಿ, ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಶ್ರ ಯದಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. 11 ಇದನು್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಂಥ ದು ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಡದೆ ಇರುವರು.
12 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಊರಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, 13 ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ದುಷ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಇತರ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, “ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, 14 ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಂತಹ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆದದು್ದ
15 ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಆ ಊರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಳು
ಾಡಿ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರನೂ್ನ, ದನಗಳನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಡಬೇಕು. 16 ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ
ಾ್ರ ಮಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ, ಊರನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದೆ
ಾ ಾಗಲೂ
ಾಳುದಿಬ್ಬ ಾಗಿರಬೇಕು. 17 “ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನಿಗೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ನೀವು ಗೊತು್ತ
ಾಡಿದ್ದರಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಂಡು ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಸರಿ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. 18 ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ದಯೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವನು.
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ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಆ ಾರ

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇಹವನು್ನ
ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು ಮತು್ತ ತಲೆಯ ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ
ಾರದು.
2
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೇ.
ಆತನು
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
3 ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ
ಾವುದನೂ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. 4 ನೀವು ತಿನ್ನಬಹು ಾದ ಪಶುಜಾತಿಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ ದನ, ಕುರಿ, ಆಡು, 5 ದುಪಿ್ಪ, ಜಿಂಕೆ, ಾರಂಗ, ಾಡುಮೇಕೆ, ಚಿಗರಿ, ಕಡವೆ,
ಕೊಂಡಗುರಿ ( ಾಡುಟಗರು) ಎಂಬಿವುಗಳೇ. 6
ಾವ ಾ್ರ ಣಿಯ ಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿದೆ
ೕ ಅದು
7 ಆದರೆ
ಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥ ಾದರೆ ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಾವ ಾ್ರ ಣಿಯು
ಮೆಲಕು ಾಕಿದರೂ ಗೊರಸು ಸೀಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಮತು್ತ
ಾವ ಾ್ರ ಣಿಯ ಗೊರಸು ಸೀಳಿದ್ದರೂ
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ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ಅವುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. ಉ ಾಹರಣೆ: ಒಂಟೆ,
ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ಲ ಇವುಗಳು ಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥವುಗ ಾದರೂ ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ
ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 8 ಹಂದಿಯ ಗೊರಸು ಸೀಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅದು
ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. ಇವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು; ಇವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು.
9 ಜಲಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹು ಾದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:
ಾವ ಜಾತಿಯ ಜಲಜಂತುಗಳಿಗೆ
ರೆಕೆ್ಕ ಇದು್ದ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಪರೆಪರೆ ಾಗಿರುವುದೋ ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 10 ಾವ ಜಾತಿಯ
ಜಲಜಂತುಗಳಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಯೂ ಮತು್ತ ಪರೆಪರೆ ಾದ ದೇಹವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು; ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
11 ಎ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧ ಪ ಗಳ
12 ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದವುಗಳು
ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು.
13
ಾವುವೆಂದರೆ ಗರುಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಹದು್ದ, ೌ್ರಂಚ,
ಗಿಡಗ, ಹಕಿ್ಕ ಾಲೆ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಹದು್ದ,
14 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಾಗೆ, 15 ಉಷ್ಟ ಪ , ಉಲೂಕ, ಕಡಲಹಕಿ್ಕ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಡೇಗೆ, 16 ಗೂಬೆ, ಹೆಗೂ್ಗಬೆ,
್ರ
ಕರೇಟು, 17 ಚೀಲಮೂಗಿ, ರಣಹದು್ದ, ನೀರು ಾಗೆ, 18 ಕೊಕ್ಕರೆ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಬಕ, ಹೆಡೆಹಕಿ್ಕ ಮತು್ತ
ಕಣ್ಣಕಪಡಿ.
19 ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು.
20 ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವುಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಜಾತಿಯವುಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು.
21 ಸತು್ತಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶೀಯರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಬಹುದು, ಅನ್ಯರಿಗೆ
ಾರಬಹುದು.
ನೀ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದವರು. ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸ ಾರದು.
ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
23
ಪ್ರ ತಿವಷರ್ದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಬೇಕು.
ಾನ್ಯ,
ಾ್ರ , ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ದಶಮ ಾಗವನೂ್ನ ದನಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲೆ್ಲೕ
ಾ ಾಗಲೂ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಇರುವುದನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
24 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳವು ನಿಮಗೆ ದೂರ ಾಗಿದು್ದ, ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಅಷು್ಟ ದೂರ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ, 25 ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿಬಿಟು್ಟ, ಆ ಹಣದ ಗಂಟನು್ನ ಆತನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 26 ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟ ನು ಾರ ದನ, ಕುರಿ, ಾ್ರ ಾರಸ,
ಮದ್ಯ
ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆ ಹಣದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು, ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಬೇಕು. 27 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ನಿ ್ಮಡನೆ
ಾವ ಾ್ವ ಸ ವೂ ಇಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೈ ಬಿಡ ಾರದು.
28 ಪ್ರ ತಿ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದ ಬೆಳೆಯ ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ತಂದು ನೀವು ಇರುವ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 29 ಆಗ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರೂ, ಅ ಾಥರು, ವಿಧವೆಯರೂ ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಡನೆ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದದೆಹೋದ ಲೇವಿಯರೂ ಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳನು್ನ ಸಫಲ ಾಡುವನು.
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15
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಲಗಳ ಮ ಾ್ನ
ಪ್ರ ತಿ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಾಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 2 ಹೇಗೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಷರ್ವು ಬಂತೆಂದು ಪ್ರಕಟ ಾದುದರಿಂದ ಾಲಕೊಟ್ಟವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಿಗೆ
1
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ಾಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಅವನು ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಲವನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು.
ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಾಲವನು್ನ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವುನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು.
4 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, 5 ಯೆಹೋವನು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಡವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
ನೀವು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ
ಾಲಕೊಡುವಿರೇ ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ
ದೊರೆತನ ಾಡುವಿರೇ ಹೊರತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ
ಾವ ಊರಿನ ಾ್ಲದರೂ ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ
ಬಡವನು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಬಡ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಇರ ಾರದು. 8 ನೀವು ಕೈ ತೆರೆದು ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಾಗಿ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕು. 9 ನೀವು “ಬಿಡುಗಡೆಯುಂಟಾಗುವ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ವು ಸಮೀಪ ಾಯಿತು” ಎಂಬ
ನೀಚ ಾದ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾಡಿ, ಆ ಬಡ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಇರ ಾರದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಾಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟಾ್ಟ ನು, ನೀವು
ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಿರಿ. 10 ನೀವು ಕೊಡು ಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಉ ಾರ ಾದ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೇ
ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 11 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಬಡವರು ಇರುವರಷೆ್ಟ;
ಆದುದರಿಂದ, “ನೀವು ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ, ಬಡವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ
ಕೈ ನೀಡಿ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
3

ಾಸರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ

12 ಸ್ವದೇಶದವರೊಳಗೆ

ಾವ ಇಬಿ್ರ ಯ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾರಲ್ಪಡುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ಅಂಥವರು ಆರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ; ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕು. 13 ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡು ಾಗ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡ ಾರದು.
14 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗಿರುವ ಹಿಂಡು, ದವಸ,
ಾ್ರ ಆಲೆ ಮತು್ತ ಕಣ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 15 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವೇ ಾಸ ಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು ಎಂಬುದನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾಶ್ವತ ಾಸ ಾಗಲು ಕ್ರ ಮ
ವೇಳೆ ಆ ಾಸನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುಖ ಾಗಿದು್ದ, ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನೂ್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, 17 ನೀವು ದಬ್ಬಳದಿಂದ ಅವನ
ಕಿವಿಯನು್ನ ಚುಚಿ್ಚ, ಕದಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಸಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
18 ಾಸನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವನು ಆರು ವಷರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಕೂಲಿ ಾಳಿಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಪ್ರ
ೕಜನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನ ಾ್ಲ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳನು್ನ ಸಫಲಗೊಳಿಸುವನು.
16 ಒಂದು

ದನಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಗಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ ಾದುದು
ದನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆಡುಕುರಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಗಂಡನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಹೋರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸ ಾರದು; ಚೊಚ್ಚ ಾದ
19
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20 ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಅವುಗಳನು್ನ

ಕುರಿಯ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸ ಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಕೊಯಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು.
21 ಅದು ಕುಂಟಾಗಿ, ಕುರು ಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ವಿರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು. 22 ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಲೆ್ಲೕ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಶುದ್ಧರೂ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧರೂ
ಜಿಂಕೆ ದುಪಿ್ಪ ಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪ್ರ ಾರ ಇವುಗಳನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 23 ನೀವು ರಕ್ತವನು್ನ ಾತ್ರ
ಊಟ ಾಡ ಾರದು; ಅದನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು.

16

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
1 ನೀವು *ಚೈ ತ ್ರ

ಾಸದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ಆ
ಾಸದ ಒಂದು ಾತಿ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಜರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದ ನೆನಪಿ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 2 ನೀವು ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ದನಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ
ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನಿ ಾಗಿ
ವಧಿಸಬೇಕು. 3 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹುಳಿ ಾಕಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು;
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು (ರೊಟಿ್ಟ ಗೆ
ಹುಳಿ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವಿಲ್ಲದೆ) ಅವಸರದಿಂದ ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿರಿ.
ನಿಮಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ಆ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. 4 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹುಳಿಬೆರೆತ
ಾವ ಪ ಾಥರ್ವೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಲೇ ಾರದು.
ದಲನೆಯ ದಿನದ
ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ವಧಿಸಿದ ಪಶು ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನೂ್ನ ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ ಉಳಿಸ ಾರದು.
5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಾವ ಊರಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ
ವಧಿಸದೆ, 6 ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ, ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಟುಬಂದ ಸಮಯ, ಅಂದರೆ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 7 ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಅದನು್ನ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮರುದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಟು
ಹೋಗಬಹುದು. 8 ಆರು ದಿನ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು; ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿಬರಬೇಕು; ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವ ಾಡ ಾರದು.
ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬ
ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯ ವುದಕೆ್ಕ ಕುಡುಗೋಲು ಾಕುವ ಾಲ
ದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ಾರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿ,
10 ಆ ಏಳು
ಾರಗ ಾದ ನಂತರ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕಷು್ಟ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಆಗ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ತರಬೇಕು.
11 ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳೂ, ಾಸ ಾಸಿಯರೂ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ, ಪರದೇಶದವರೂ, ಅ ಾಥರು ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭ್ರ ಮಿಸಬೇಕು. 12 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಈ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
9

ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
ಕಣದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ, ಾ್ರ ಆಲೆಯ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಪೂರೈ ಸಿ, ಬೆಳೆಯನು್ನ ಮನೆಗೆ ತಂ ಾಗ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 14 ಅದರಲಿ್ಲ ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳೂ, ಾಸ ಮತು್ತ ಾಸಿಯರೂ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ, ಪರದೇಶದವರೂ, ಅ ಾಥರು
ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರೂ ಸಂಭ್ರ ಮಿಸಬೇಕು. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
13 ನೀವು

*

16:1 ಇಬಿ್ರ ಯ ಪದ ಅಬೀಬ್. ಅಬೀಬ್ ಾಸವು ಇಬಿ್ರ ಯ ಾ್ಯಲೆಂಡರಿನ ವಷರ್ದ
ಮತು್ತ ಏಪಿ್ರಲ್ ಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ. ಇದನು್ನ ನಿ ಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.

ದಲ

ಾಸ ಾಗಿದು್ದ, ಅಧುನಿಕ ಾಲದ

ಾಚ್ರ್
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ನೀವು ಏಳು ದಿನವೂ ಆ ಜಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯ ವ ಾಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಸಫಲ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದಿರಬೇಕು.
16 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಯೂ, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಯೂ ಅಂತು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೂ
17 ಪ್ರ ತಿ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರ ಾರದು.
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಆ ಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಶ ಾ ನು ಾರ ಕೊಡಬೇಕು.

ಬ್ಬ ನು ತನಗೆ ಯೆಹೋವನು

ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ನೇಮಕ
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಲವು ಇರುವ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ನೀವು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸರಿ ಾದ ತೀಪುರ್ಕೊಡಬೇಕು.
19 ನೀವು
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀ ಾರ್ನ
ಾಡ ಾರದು,
ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡ ಾರದು,
ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಲಂಚವು ಬುದಿ್ಧವಂತರನೂ್ನ ಕುರುಡರಂತೆ
ಾಡುತ್ತದೆ; ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. 20 ನೀವು ಕೇವಲ ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಾಗೆ ನಡೆದರೆ ನೀವು
ಬದುಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
18

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ಾಡ ಾರದು
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ, ಅಶೇರ
ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಾವ ಮರದ ಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ನೆಡ ಾರದು. 22 ಪವಿತ್ರ ಕಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬವನೂ್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರದು; ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
21 ನಿಮ್ಮ

1

17

ಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಥ ಾ ಊನ ಇರುವ ಎತು್ತ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಾವುದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲ,
ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ, 3 ಆತನಿಂದ ದೂರಹೋಗಿ
ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದೆಂದು ಮತು್ತ ಆತನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಅಥ ಾ
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಸೇವಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆ,
4 ನೀವು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಾರಿಂ ಾದರೂ ಆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾಯರ್ವು ನಡೆದದು್ದ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ, 5 ಆಗ ಆ ಪುರುಷನ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಹಿಡಿದು ಊರ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 6 ಒಬ್ಬ ನೇ ಒಬ್ಬ ನ
ಾ ಯ ಾತಿನ ಮೇಲೆ ಾರಿಗೂ ಮರಣಶಿ
ಾಗ ಾರದು. ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರು
ಇಲ್ಲವೆ ಮೂವರ ಾ ಗಳು ಬೇಕು. 7 ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳೇ
ದಲು ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ಾಕಬೇಕು; ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಕಲಿ. ಹೀಗೆ ಾಡಿ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಕ್ರ ಮ
ಾದ ಕೊಲೆ, ಾ್ಯಯ, ಹೊಡೆ ಾಟ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅನು ಾನ ಅಥ ಾ ಚಚೆರ್ಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಉಂಟಾ ಾಗ, ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಾದರೆ, ನೀವು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. 9 ಅಲಿ್ಲ
ಾಜಕಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವ
ಲೇವಿಯರ ಮತು್ತ ಆ ಾಲದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ನೀವು ಕೊಡಬೇ ಾದ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸುವರು. 10 ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ
8 ವಿಧವಿಧ
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ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಬೋಧಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 11 ಅವರು
ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ನೀವು ಾಡಬೇಕು; ಅವರು
ತಿಳಿಸುವ ಾತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕದರೂ ಬಲ ಾ್ಕದರೂ ತಿರುಗ ಾರದು. 12 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ
ಾಜಕರ ಅಥ ಾ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾತನು್ನ
ಾರು ಅಹಂ ಾರದಿಂದ
ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಡಿ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 13 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಇನು್ನ ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ನಡೆಯದೆ
ಇರುವರು.
ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸುವ ವಿಷಯ
14 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗ,
“ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ
ಾವೂ ಅರಸನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, 15 ನೀವು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಸ್ವಜನರಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ
ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ದೇಶದವನನು್ನ ನೇಮಿಸ ಾರದು.
16 ಅವನು ಕುದುರೆಯ ದಂಡನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. *ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಗೊಡಿಸ ಾರದು. ನೀವು ಇನು್ನ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲೇ ಾರದು
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. 17 ಅವನು ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು;
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಾಗುವುದು. ಅವನು
ಹೆಚು್ಚ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
18 ಅವನು
ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಾಜಕ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಲೇವಿಯರ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ಈ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಗ ್ರಂಥದ ಒಂದು ಪ್ರ ತಿಯನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಕರೂಪ ಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
19 ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ ಎ ಾ್ಲ
್ರ
ಾಕ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆ ಗ್ರಂಥವು ಅವನ
ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ಅದನು್ನ ಓದಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇರಬೇಕು.
20 ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೂ ಬಹು ಾಲ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ನಡುವೆ ಾಳುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಅವನು ಮದದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶದವರನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸದಂತೆಯೂ
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಅದನು್ನ ಮೀರಿ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

18

ಾಜಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳ ವಿಷಯ
ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುವ ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಇತರ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಸ್ವಂತ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾ್ವ ಸ ಾಗಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ ಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಾ ಾರ.
2 ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತು್ತ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಾನೇ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವನು.
3 ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ
ಾಜಕರು ಹೊಂದಬೇ ಾದವುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ದನಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಆಡು
ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಯಿದು ಯಜ್ಞ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಮುಂದೊಡೆಯನೂ್ನ,
ಎರಡು ದವಡೆಗಳನೂ್ನ, ಕೋಷ್ಠವನೂ್ನ (ಒಳ ಾಗವನು್ನ)
ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 4 ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳ ಪ್ರ ಥಮಫಲಗಳನು್ನ ಾಗೂ
ದಲನೆಯ ಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
1

*

17:16 ಬಹಳ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿನಿಮಯ
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ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 19:2

5

ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಇವರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಇವರ ತರು ಾಯ ಇವರ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ.
6 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಊರಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಲೇವಿಯನು ಸ್ವಂತ
ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದು, 7 ಅಲೆ್ಲೕ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ತನ್ನ ಸ್ವಕುಲದವರಂತೆ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿ ಾನೂ ಸೇವೆ ನಡಿಸಿದರೆ, 8 ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ ಸೊತ್ತನು್ನ ಾರಿದ ಹಣವಿದ್ದರೂ, ಇತರ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿ ಭೋಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಿರುವನು.
ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನಗಳು
ಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಲೇ ಾರದು. 10 ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಲಿಕೊಡುವವರು,
ಕಣಿಹೇಳುವವರು, ಶಕುನನೋಡುವವರು, ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರು, 11 ಾಟ ಾರರು,
ತಂತ್ರ ಾರರು, ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರು, ಬೇ ಾಳ, ಪೆ್ರ ೕತ, ಭೂತ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವವರು
ಾರೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು. 12 ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂಥ ಹೇಯಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಹೊರ
13
ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿದೊರ್ಷಿಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
14 ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳು ಶಕುನಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಯಂತ್ರ
ಮಂತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ನೀ ಾದರೋ ಾಗೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಅಪ್ಪ ಣೆಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
9

ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ಾ ಾ್ದನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ನನ್ನಂಥ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಏಪರ್ಡಿಸುವನು; ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. 16 ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಸಭೆಕೂಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು, “ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಇನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ ಈ
ೕರ ಾದ ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆಯನು್ನ
ಇನು್ನ ನೋಡವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನಮಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ, ಾಗೇ ಾದರು ಕೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಸತು್ತ ಹೋಗುವೆವು”
ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಷೆ್ಟ. 17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಇವರು ಹೇಳಿದ
ಾತು ಒಳೆ್ಳಯದೇ;
18 ಇವರ ಸ್ವದೇಶದವರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏಪರ್ಡಿಸುವೆನು; ಅವನ ಾಯಿಂದ
ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವೆನು; ಾನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.
19 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳಿಗೆ
ಾರು ಕಿವಿಗೊಡುವದಿಲ್ಲ ೕ ಅಂಥವರನು್ನ
ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು. 20 ಆದರೆ
ಾವ ಪ್ರ ಾದಿ ನನಿ್ನಂದ ಅಧಿ ಾರಹೊಂದದೆ, ಾನು ಪೆ್ರ ೕರಣೆ ಾಡದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಾತೆಂದು ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನೋ, ಇಲ್ಲವೆ ಇತರ ದೇವರುಗಳ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ‘ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಹೇಳಿದ
ಾತು ಯೆಹೋವನ
ಾತಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ’ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ?
22 ಪ್ರ ಾದಿಯು ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯೂ ನಡೆಯದೆ
ಹೋದರೆ, ಅವನ ಾತು ಯೆಹೋವನದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಇಲ್ಲದೆ ಾತ ಾಡಿದವನು ಮತು್ತ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15

19

ಆಶ್ರ ಯ ನಗರಗಳು
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಶ ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ
ತರು ಾಯ, ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, 2 ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗ, ಆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮೂರು ಆಶ್ರ ಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.
1 ನಿಮ್ಮ
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3

ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದವರು ಆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೊಗುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಅವುಗಳ
* ಾರಿಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಮೂರು ಾಗ ಾಡಬೇಕು.
4 ಆ ನಗರಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ,
ಾವ ಾದರೂ ದೆ್ವೕಷವಿಲ್ಲದೆ ಕೈ ತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅವನು
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಉ ಾಹರಣೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ಕಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮರವನು್ನ
ಕಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ಕೊಡಲಿಯು ಾವಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ
ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತರೆ, ಹೊಡೆದವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
6 ಸತ್ತವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ
ದಲು ದೆ್ವೕಷವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸುವ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದ
ಾರಣ ಮರಣಶಿ ಗೆ ಾತ್ರ ನಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹತ್ಯ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ಹಂಗುಳ್ಳ ಸಮೀಪ
ಬಂಧುವು ಇನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹೋಗಬಹುದು ಮತು್ತ ಾಗರ್
ದೂರ ಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡಬಹುದು. 7 ಈ ಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಮೂರು
ಆಶ್ರ ಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡು ಾಗ, ಇನೂ್ನ ಮೂರು ನಗರಗಳನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ
ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ, 9 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಆತನು ಹೇಳುವ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ಾ ಾಗಲೂ ನಡೆಯುವು ಾದರೆ, ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.
10 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ
ಮರಣಶಿ
ಾಗದಂತೆ; ಆ ದೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಾಗದಂತೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು.
11 ಆದರೆ
ಾವ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ನಲಿ್ಲ ದೆ್ವೕಷವನೆ್ನೕ ಇಟು್ಟ ಸಮಯನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ತರು ಾಯ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ 12 ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರೆ, ಅವನ ಊರಿನ
ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಡಿದು ತರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗುವಂತೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ
ಹಂಗುಳ್ಳವನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು. 13 ನೀವು ಅವನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸ ಾರದು. ನಿಮಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗುವಂತೆ
ನಿರಪ ಾಧಿಯ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆದವನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡಬೇಕು.
ಮೇರೆಯನು್ನ ಸರಿಸಕೂಡದೆಂಬ ಕ್ರ ಮ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಬಂದ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನೆರೆಯವನ ಭೂಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ಾಲದ ಗಡಿಯನು್ನ ಒತ್ತ ಾರದು.
14

ಾಲಿಗೆ

ಒಂದೇ ಾ ಾಲದು ಎಂಬ ನಿಯಮ
ಾವ ದೋಷದ ಅಥ ಾ ಅಪ ಾಧದ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೇ ಒಬ್ಬ ನ ಾ ಯನು್ನ ನೀವು
ಅಂಗೀಕರಿಸ ಾರದು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ರುಜು ಾ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆ ಮೂವರ ಾ ಗಳು ಬೇಕು.
15

ಸುಳು್ಳ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಶಿ
ಾವ ಾದರೂ ಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು ಾ ಹೇಳಿದರೆ,
17
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವ ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಜಕರ ಮುಂದೆಯೂ, ಆಗ ಇರುವ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 18 ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾ ಸುಳೆ್ಳಂದು ತೋರಿಬಂದರೆ, 19 ಅವನು ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಶಿ ಯನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.
20 ಉಳಿದವರು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅಂಥ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ.
16

*
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ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 19:21

ಧ

284

ಧ
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ನೀವು ಅಂಥವರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸ ಾರದು;
ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಣವನೂ್ನ, ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ಕಣ್ಣ ನೂ್ನ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಹಲ್ಲ ನೂ್ನ, ಕೈ ಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಕೈ ಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಲಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಾಲನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು.
21

20

ಯುದ್ಧಕ್ರ ಮ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟಾಗ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಕುದುರೆಗಳೂ, ರಥಗಳೂ
ಮತು್ತ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ಾಲ್ಬಲವೂ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ ಹೆದರ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
2 ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ
ಾಜಕನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭಟರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ,
3 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಕೇಳಿರಿ; ನೀವು ಈಗ ಶತು್ರ ಗ
ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತಷೆ್ಟ. ನೀವು
ಎದೆಗುಂದ ಾರದು, ದಿಗಿಲುಪಡ ಾರದು, ನಡುಗ ಾರದೂ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಲೂ ಾರದು. 4 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಶತು್ರ ಗ ಡನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ನಿಮಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
5 ಮತು್ತ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಹೊಸ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡು
ಇನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅವನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸತ್ತರೆ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು
ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಗೃ ಹಪ್ರ ವೇಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6
ಾವ ಾದರೂ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ ಅದರ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಅನುಭೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ; ಅವನು ಾಳಗದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಆ ತೋಟದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸಬಹುದು. 7
ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಮದುವೆಗೆ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ; ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸತ್ತರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ,
“ ಾವ ಾದರೂ ಅಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದರೆ ಅವನೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ; ಅವನು
ದಿಗಿಲುಪಡುವುದರಿಂದ ಅವನ
ತೆ ಾರರೂ ದಿಗಿಲುಪಟಾ್ಟರು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 9 ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಗಳು
ಭಟರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ದಂಡಿನವರ ಮೇಲೆ ಾಯಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು.
10 ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ದಲು ಅದು
ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೇ ಅಧೀನ ಾಗಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 11 ಅದರಲಿ್ಲರುವವರು ಒಪಿ್ಪ
ಾಗಿಲನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುವ ಾಸ ಾಗಬೇಕು.
12 ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಬೇಕು.
13 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಶ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾಗ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕನಿಕರಿಸದೆ ಸಂ ಾರ ಾಡಬೇಕು. 14 ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ದನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ನೀವು ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ವಶಪಡಿಸಿದ ಶತು್ರ ಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನೀವೇ ಅನುಭೋಗಿಸಬಹುದು. 15 ಈ ದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಸೇರದೆ ದೂರ ಾಗಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
16 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ ಈ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಗೆ
ಾಡದೆ ಉಸಿ ಾಡುವ ಒಬ್ಬರ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸ ಾರದು. 17 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇವರನು್ನ ಅಂದರೆ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. 18 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟಾ್ಟರು; ಮತು್ತ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಬಹುದು.
19 ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬಹುದಿನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ,
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಮರಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡ ಾರದು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಾಕಲೇ ಾರದು.
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ಅವುಗಳ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಹೊರತು ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯ ಾರದು. ಅಡವಿಯ ಮರಗಳು ಾರಿಗೂ
ಶತು್ರ ಗಳಲ್ಲ! ಅವುಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಬಹುದೇ? 20 ಮರಗಳು ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಹಣು್ಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿ ಾಗ ಾತ್ರ ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಾಶ ಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಾಶ ಾಗುವ ತನಕ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಬೇಕು.

21
ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ನರಹತ್ಯ ದೋಷವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವುದು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಶವವು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವನು
ಾರೆಂಬುದು
ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ, 2 ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಬಂದು ಹತ ಾದವನ ಶವದ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದು ಹತಿ್ತರವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಳತೆ ಾಡಬೇಕು. 3 ಾವ
ಊರು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ
ೕ ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಇನೂ್ನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದೆಯೂ,
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
4 ಅವರು ಅದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಾಡದೆಯೂ ಇರುವ ಒಂದು ಮಣಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ವ್ಯ ವ ಾಯಕೆ್ಕ ಉಪ
ೕಗಿಸದಂಥ ಅಥ ಾ ನೀರು
ಾ ಾಗಲೂ ಹರಿಯುವಂಥ ತಗಿ್ಗಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 5 ಲೇವಿ ಕುಲದವ ಾದ ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನೆ್ನೕ ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ; ಅನು ಾನ ಾದ ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳ ಮತು್ತ ಹೊಡೆ ಾಟಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸುವವರು, ಅವರ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 6 ಹತ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾ್ರ ಮದ ಹಿರಿಯರು, ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ ್ಟ
ಆ ಮಣಕದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, 7 “ನಮ್ಮ ಕೈ ಗಳು ಈ ಹತ್ಯ ವನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು;
ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ನರಹತ್ಯ ದೋಷ ಫಲವು ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಗಲದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
9 ಆಗ ಆ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸರಿ ಾದುದನು್ನ
ಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವೇ ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ನರಹತ್ಯ ದೋಷವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವಿರಿ.
1

ಸೆರೆಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರ ಮ
ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ಯ ಬೇಕು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ
ಸುಂದರ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಕಂಡು
ೕಹಿಸಿ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೆ, 12 ಅವಳನು್ನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ತರು ಾಯ ಅವಳು ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಉಗುರುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು.
13 ಅವಳು ಸೆರೆಯ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ವರೆಗೆ
ಾಯಿ
ಮತು್ತ ತಂದೆಗಳ ವಿ
ೕಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಂಬಲಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 14 ತರು ಾಯ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗದೆಹೋದರೆ ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಅವಳ
ಮನಸು್ಸ ಬಂದಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಅವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಾಸತ್ವಕೆ ್ಕ ಾರಲೂ
ಾರದು, ಾಸಿಯಂತೆ ನಡಿಸಲೂ ಾರದು.
10 ನೀವು ಶತು್ರ ಗ

ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಹಕು್ಕ
ಾವ ಾದರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಮತೊ್ತಬ ್ಬಳನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂದಭರ್ ಬಂ ಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅವನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ, 16 ತಂದೆ ಾದವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡು ಾಗ
ಆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಮಗನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ಾನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನನೆ್ನೕ ಚೊಚ್ಚಲನೆಂದು
ಾವಿಸ ಾರದು. 17 ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಮಗನೇ ಚೊಚ್ಚಲನೆಂದು ಒಪಿ್ಪ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಾಗಗಳನು್ನ
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ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನೇ ತಂದೆಯ ವೀಯರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಥಮಫಲವೂ ಮತು್ತ ಚೊಚ್ಚಲುತನದ ಹಕಿ್ಕಗೆ
ಆಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.

ಾಧ್ಯ ನೂ

ದುಷ್ಟ ಪುತ್ರ ನ ಶಿ ಾಕ್ರ ಮ
ಾಯಿಗಳ ಆ ಗೆ ಒಳ ಾಗದೆ ಶಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ,
ಂಡನೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯನೂ
ಆಗಿ, 19 ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, 20 ಊರು ಾಗಿಲಿಗೆ
ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ನಮ್ಮ ಮಗನು ನಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗೆ
ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇವನು
ಂಡ, ಕುಡುಕ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ” ಎಂದು ಾ ಹೇಳಬೇಕು. 21 ಆಗ
ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಡುವರು.
18 ಒಬ್ಬ ಮಗನು ತಂದೆ

ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ಹೂಣಿಡುವ ಕ್ರ ಮ
ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದವನು ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಮರದ
ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಿದರೆ, 23 ಅದು ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರ ಾರದು; ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶವು
ಅಪವಿತ್ರ ಾಗ ಾರದು. ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ವನು ದೇವರ ಾಪವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
22

22

ಸಿಕಿ್ಕದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ
1 ಸ್ವದೇಶದವನ ಎ ಾ್ತಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕುರಿ
ಾಗಲಿ ಾರಿ ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿಯೂ
ನೋಡದಂತೆ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗ ಾರದು; ಅದನು್ನ ಅಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
2 ಅವನು ನಿಮಗೆ ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅವನು
ಾರೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ,
ಆ ಪಶುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಾಯಬೇಕು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ
ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 3 ಅವನ ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ, ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ, ಅವನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಾವ ವಸು್ತ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಬೇಕು; ನೋಡದಂತೆ ಇರಲೇ
ಾರದು.
4 ಸ್ವದೇಶದವನ ಕತೆ್ತ
ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎ ಾ್ತಗಲಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆ
ಾಣದವರಂತೆ ಹೋಗದೆ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಬೇಕು.
ವಿಧವಿಧ ಾದ ನೇಮಗಳು
ಪುರುಷವೇಷವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರ ೕವೇಷವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಾಗೆ
್ರ
ಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು.
6 ನೀವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾಗ ಮರದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನೆಲದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಇರುವ ಒಂದು
ಪ ಯ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಮರಿಗಳು ಅಥ ಾ
ಟೆ್ಟ ಗಳು ಇದು್ದ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಾಯಿ ಹೊದಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡರೆ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಾಯಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 7 ನೀವು ಹೀಗೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಶೆ್ರ ೕಯಸು್ಸ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಮತು್ತ ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ.
8 ಹೊಸ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ಾವ ಾದರೂ ಅದರ
ಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಿದು್ದ ನಿಮಗೆ
ಜೀವಹತ್ಯ ದೋಷವುಂಟಾಗದಂತೆ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು.
9 ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಧ ಾದ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು;
ಾಗೆ
ಾಡಿದರೆ
ಾಜಕರು ಆ
ಬೆಳೆಯನು್ನ, ಾ್ರ ಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಅಂತೂ ಆ ತೋಟದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ *ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
10 ಎತ್ತನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ
ತೆ ಾಡಿ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಉಳ ಾರದು. 11 ಾರು ಾಗು ಉಣೆ್ಣಯೂ
ಕೂಡಿರುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
5 ಸಿ್ತ ೕಯು

*

22:9 ಅಥ ಾ ಗತಿಕೇ ಾಗುವುದು ಅಥ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
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ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪರಿ ಾ್ಯ ಗ ಾಡುವವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕ್ರ ಮ
ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿ, 14 “ ಾನು ಇವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು; ಆದರೆ
ಇವ ಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಿ ಾಗ ಇವಳು ಕನಿ್ನಕೆಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಹೆಸರನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿದರೆ, 15 ಅವಳ ಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ವಿ ಾಹಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಪುರುಷಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದವಳು
ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ ನಿದಶರ್ನವನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ತಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು. 16 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ
ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಈ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 17 ಇವನು
ಅವಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಪರಪುರುಷನ ಸಂಪಕರ್
ಾಡಿದವಳೆಂದು ನಿ ಾ ಾರ ಾದ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ
ಅವಳ ಹೆಸರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇಗೋ ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿ ಾಹಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಪುರುಷಸಂಪಕರ್
ಾಡಿದವಳಲ್ಲ ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಪ್ರ ಾಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಆ ಊರಿನ
ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. 18 ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಡಿಸಬೇಕು.
19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ ಹೆಣಿ್ಣ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಪುರುಷನು ನಿ ಾ ಾರ ಾದ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಅವನಿಗೆ ನೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳ ದಂಡವನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ಆ ಹಣವನು್ನ ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ
ಅವನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವನ ಜೀವ ಾನ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವಳನು್ನ
ಪರಿ ಾ್ಯ ಗ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
13

ದು ಾಚಾರಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಆಗಬೇ ಾದ ಶಿ
ಆದರೆ ಆ ಹೆಣು್ಣ ವಿ ಾಹಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೈ ಹಿಕ ಾಗಿ ಪುರುಷಸಂಪಕರ್
ಾಡಿದು್ದ ನಿಜ ಎಂದು
21
†
ತಿಳಿದುಬಂದರೆ,
ಅವಳು ತಂದೆಯ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೆ್ಲೕ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಂಪಕರ್ ಾಡಿ
20

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ ದು ಾಚಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅವಳನು್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಬೇಕು; ಊರಿನವರೆಲ್ಲರು ಅವಳನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ನಿ ಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಆಗಬೇ ಾದ ಶಿ
ಾವ ಾದರೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನ ಹೆಂಡತಿ
ಡನೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದು್ದ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಮತು್ತ
ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.
23 ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ಊರೊಳಗೆ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ,
24 ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಊರು ಾಗಲಿನ ಹೊರಕೆ್ಕ ತರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ
ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುರುಷನಿಗೂ, ಊರಲಿ್ಲದು್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೂ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.
25 ಆದರೆ ಆ ಪುರುಷನು ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಆ ಸಿ್ತ ೕಯನು್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರೆ
್ರ
ಪುರುಷನಿಗೆ
ಾತ್ರ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. 26 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ
ಾವ ಶಿ ಯೂ ಆಗ ಾರದು; ಅವಳಲಿ್ಲ
ಮರಣ ಶಿ ಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಅಪ ಾಧವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಕೊಲು್ಲವುದು ಹೇಗೋ ಈ ಸಂಗತಿಯೂ ಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 27 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಅಡವಿಯಲೆ್ಲೕ
28
ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ತಪಿ್ಪ ಸುವವರು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾರಿಗೂ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗದೆ ಇರುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಒಬ್ಬ ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಗಮಿಸಿದು್ದ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ, 29 ಅವನು
ಅವಳನು್ನ
ಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ
22

†

22:21 ಅಥ ಾ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ.
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ಧ

ಅವನು ಬದುಕುವ ತನಕ ಅವಳನು್ನ ಪರಿ ಾ್ಯ ಗ

ಮಲ ಾಯಿಯ ಸಂಗನಿಷೇಧ
‡ತಂದೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾದವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲೇ
ಾ ಾಗುವುದು.
30

ಾರದು; ಅದು ತಂದೆಗೆ ಅಪ

ಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಾನಪಡಿಸಿದ

23

ಾಡುವುದರ ವಿಷಯ
ಬೀಜಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡವರು* ಅಥ ಾ ರಹ ಾ್ಯಂಗವನು್ನ† ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯೆಹೋವನ
2 ಅನೈ ತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಸಂತತಿಯವರು, ಹತ್ತನೆಯ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರ ಾರದು.
ತಲೆಯವ ಾದರೂ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರ ಾರದು.
3ಅ
್ಮೕನಿಯ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ೕ ಾಬ್ಯ ಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೇರ ಾರದು.
ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಹತ್ತನೆಯ ತಲೆಯವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರ ಾರದು.
4
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ೕ ಾಬ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆ
ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನಿಗೆ
ಹಣಕೊಟು್ಟ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮಿನ ಪೆತೋರ್ ಊರಿನಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರು.
5 ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಾಮನ
ಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ
ಅವನಿಂದ ಾಪವನು್ನ ನುಡಿಸದೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿಸಿದನು. 6 ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವರ
ೕಗ ೕಮವನು್ನ ಬಯಸಲೇ ಾರದು.
7 ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸ ಾರದು; ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು.
ಐಗುಪ ರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸ ಾರದು; ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರ ಾ್ಲ.
8 ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ತಲೆಯವರು ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು.
1

ಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರ

ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯವು ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
ನೀವು ಶತು್ರ ಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಾವ ಅಶುದ್ಧ ಾಯರ್ಗಳು
10
ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನದಿಂದ
ಾವ ಾದರೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾದರೆ, ಅವನು ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಇರದೆ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. 11 ಅವನು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಾ್ನ ನ ಾಡಿ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. 12 ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
13 ಯುದ್ಧದ
ಾಯ ಾನೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.
ಾ ಾನುಗಳಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು; ನೀವು ಬಹಿಭೂರ್ಮಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆ ಸಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಗೆದು ಕಲ್ಮ ಷವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕೈ ವಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಸಂಚಾರ ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಾಳೆಯವು
ನಿಮಲರ್ ಾಗಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಶುದ್ಧವೇ ಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾನು.
9

ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ಾಸರನು್ನ ದಣಿಗೆ ವಶಪಡಿಸ ಾರದೆಂಬ ವಿಧಿ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ಗು ಾಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ದಣಿಗೆ ಪುನಃ
ವಶಪಡಿಸ ಾರದು. 16 ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಸ್ಥಳವು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದೆ
ೕ ಅಲೆ್ಲೕ ಅವನು
ಾಸ ಾಗಿರಬಹುದು; ಅವನನು್ನ ನಿಬರ್ಂಧಪಡಿಸ ಾರದು ಾಗೂ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶೋಷಣೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಡ ಾರದು.
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದದು್ದ
15

‡

22:30 ತಂದೆಯ
ಜನನೇಂದಿ್ರ ಯ.

ಾವುದೇ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ.

*

23:1 ಬೀಜಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ವೀಯರ್ ಾಶ.

†

23:1 ರಹ ಾ್ಯಂಗವನು್ನ
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17

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಾವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೂ ದೇವ ಾಸಿ ಾಗ ಾರದು;
ಾವ ಪುರುಷನೂ ಅಂತಹ
ವೇಶೆ್ಯ ತನಕೆ್ಕ ಇಳಿಯ ಾರದು. 18 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪುರುಷ ಅಥ ಾ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೂ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ
ಹಣವನು್ನ ಹರಕೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ತರಲೇ ಾರದು. ಈ ಎರಡೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಷಯ.
ಸ್ವದೇಶದವನಿಂದ ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂಬ ವಿಧಿ
ಹಣವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬೇರೆ
ಾವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ ಪರದೇಶದವನಿಗೆ ಬಡಿ್ಡಗೆ
ಕೊಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೆ ಕೊಡ ಾರದು. 20 ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ
ಪಡೆಯಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
19

ಹರಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ತಡ ಾಡದೆ ತೀರಿಸಬೇಕು;
ಆತನು ತಪ್ಪದೆ ಅದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವನು; ತೀರಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು ಾಪ. 22 ನೀವು ಹರಕೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ
ದೋಷವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; 23 ಆದರೆ ಾಯಿಂದ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಯಿಂದ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಡಬೇಕು.
21

ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಬೆಳೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕ್ರ ಮ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ
ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಇ ಾ್ಟ ನು ಾರ ಾಗಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
25 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಪೈ ರಿನಲಿ್ಲ
ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಹೊರತು ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು.
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಆ ಪೈ ರಿಗೆ ಕುಡುಗೋಲು
ಾಕ ಾರದು.
24

24

ಪರಿ ಾ್ಯ ಗ ಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪುನಃ ಪರಿಗ್ರ ಹಿಸ ಾರದು
1
ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಲಿ್ಲ ಏನೋ ಅವಲಕ್ಷಣವನು್ನ ಕಂಡು
ಅವಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಾ್ಯ ಗಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 2 ಅವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. 3 ಆಕೆ
ಎರಡನೆಯ ಗಂಡನಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ,
ಾ್ಯ ಗಪತ್ರ ವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟರೆ ಅಥ ಾ
ಎರಡನೆಯ ಗಂಡನು ಸತ್ತರೆ, 4 ಆಗ ಅವಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ದಲನೆಯ ಗಂಡನು ಅವಳನು್ನ ಪುನಃ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸ ಾರದು; ಅವಳು ಅಶುದ್ಧ ಾದಳು; ಅವಳನು್ನ ಪುನಃ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ದೋಷವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವ ಾಶಕೊಡ ಾರದು.
ಹೊಸ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರ ನಿಯಮ
ಹೊಸ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವನು ಸೈ ನ ್ಯ ದವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು; ಾರ ಾದ
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸ ಾರದು. ಅವನು ಒಂದು ವಷರ್ದ ವರೆಗೂ ಬಿಡು ಾಗಿ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇದು್ದಕೊಂಡು ಪರಿಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿ
ಡನೆ ಸುಖ ಾಗಿರಲಿ.
5

ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ತ ಸು ಾರಣೆಗಳು
ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅಧರ್ ಾಗಲಿ ಒತೆ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಅದು
ಜೀವ ಾ ಾರವನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಾ ಾಗುವುದು.
7
ಾವ ಾದರೂ ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನನು್ನ ಕದು್ದ ಅವನನು್ನ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿ ಾ್ದಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಾರಿಬಿಟ್ಟದು್ದ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕದ್ದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಂಥ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡಬೇಕು.
6
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8 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಾಜಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಬೋಧಿಸುವಂತೆಯೇ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 9 ನೀವು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಿ ಾರ್ಮಳಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
10 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಾಲಕೊಡು ಾಗ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನ ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ
11
ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಾಲತೆಗೆದುಕೊಂಡವನೇ ಒತೆ್ತಯ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
12 ಅವನು ಕೇವಲ ಬಡತನದಿಂದ ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತ
ಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೊತು್ತಮುಣುಗಿ ಾಗ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 13 ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಾತಿ್ರ ಮಲಗ ಾರದು;
ಅವನು ಅದನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡೇ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ ಾ್ಲ; ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹರಸುವನು, ಮತು್ತ
ನೀವು ಾಡಿದು್ದ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.
14 ನೀವು
ಸ್ವದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಡ ಕೂಲಿಯವನಿಗೆ 15 ಏನೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದೆ ದಿನದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ
ಹೊತು್ತಮುಣುಗುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ನೀವು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟಾ್ಟ ನು; ಆಗ ನೀವು
ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದೀರಿ.
16 ಮಕ್ಕಳ
ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ತಂದೆಗೂ, ತಂದೆಯ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮರಣಶಿ
ಾಗ ಾರದು.
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಾಪಫಲವನು್ನ ಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
17 ನೀವು ಪರದೇಶಿಯ ಅಥ ಾ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತೀಪುರ್ ಕೊಡ ಾರದು. ವಿಧವೆಯಿಂದ ಉಡುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಒತೆ್ತಯಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 18 ನೀವೇ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನೆಂಬುವುದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

19 ನೀವು ಪೈ ರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ ಒಂದು ಸಿವುಡನು್ನ ಹೊಲದಲೆ್ಲೕ ಮರೆತುಬಂದರೆ ಅದನು್ನ
ತರುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು; ಪರದೇಶಿ, ಅ ಾಥ, ವಿಧವೆ ಇಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಲಿ. ನೀವು
ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
20 ಎಣೆ್ಣಯಮರಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಉದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು; ಮಿಕ್ಕ ಾಯಿಗಳು ಪರದೇಶಿ, ಅ ಾಥ, ವಿಧವೆ
ಇಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಲಿ. 21 ಾ್ರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು; ಅದು
ಪರದೇಶಿ, ಅ ಾಥ, ವಿಧವೆ ಇಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಲಿ. 22 ನೀವೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದದು್ದ
ಾಪಕದಲಿ್ಲರಬೇಕು; ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

25
ಅಪ ಾಧಿಗೆ ಆಗಬೇ ಾದ ಶಿ
ಇಬ್ಬರು ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವನನು್ನ
ನಿರಪ ಾಧಿ ಎಂದೂ ತಪು ್ಪಳ್ಳವನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದೂ ತೀ ಾರ್ನಿಸಬೇಕು. 2 ಅಪ ಾಧಿಗೆ ಪೆಟಿ್ಟ ನ
ಶಿ ತೀ ಾರ್ನ ಾದರೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ಅವನನು್ನ ಮಲಗಿಸಿ, ಅವನ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ಪೆಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡಿಸಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 3 ಪೆಟು್ಟ ಗಳ ಶಿ ಯು ನಲ್ವತ್ತಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚರ ಾರದು.
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಪೆಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವನನು್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ನೀಚನ ಾ್ನ ಗಿ
ಕಂಡಂತೆ ಆಗುವುದು.
4 ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಾಯಿಯನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು.
1

ಮೈ ದುನನಿಂದ ವಂ ಾಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯ
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ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅಣ್ಣ ನು ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ
ಬೇರೆ ಪುರುಷನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು.
ಅವಳ ಮೈ ದುನನು ಅವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈ ದುನಧಮರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 6 ಅವಳಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಸತ್ತವನ
ಮಗನೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ತವನ ಹೆಸರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗಿಂದ
ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ತಮ್ಮ ನು ಅಣ್ಣ ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪರಿಗ್ರ ಹಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವಳು ಊರ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಮ್ಮ ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೈ ದುನಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. 8 ಆಗ ಆ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, “ಈಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, 9 ಅವನ ಅತಿ್ತಗೆ ಹಿರಿಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಅವನ ಕೆರವನು್ನ ಅವನ ಾಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, “ಅಣ್ಣ ನಿಗೋಸ್ಕರ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಥ ಅವ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ, “ಕೆರವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡವನ ಮನೆಯವರು” ಎಂದು
ಹೆಸರುಂಟಾಗುವುದು.
5

ಲಜಾ್ಜಹೀನಳಿಗೆ ಆಗಬೇ ಾದ ಶಿ
ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ
ಪರಪುರುಷನ ಜನನೇಂದಿ್ರ ಯವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, 12 ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸದೆ ಅವಳ ಕೈ ಯನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಕಬೇಕು.
11 ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ

ಾ್ಯ ಾರದ ಅಳತೆತೂಕಗಳ ವಿಧಿ
ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರುವ ಎರಡು ವಿಧ ಾದ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 14 ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾದ ಎರಡು ವಿಧ ಾದ ಸೇರುಗಳು ಾಗೂ
ೕಸ ಾಡುವ
ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು. 15 ನಿಮ್ಮ ತೂಕದ ಕಲೂ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಯ
ಸೇರೂ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
16
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ.
ಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧ ಾದ ಅಳತೆತೂಕಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
13

ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ
ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ಅವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ, ನೀವು ದಣಿದು ಮತು್ತ
ಬಳಲಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ವರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದ ಬಲಹೀನರನು್ನ ಸಂ ಾರ
ಾಡಿದರು. 19 ಆದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸುತ್ತಲು
ಾವ ಶತು್ರ ಗಳೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಹೆಸರೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೀವು
ಾಡಬೇಕು; ಇದನು್ನ ಮರೆಯ ಾರದು.
17

26
ಪ್ರ ಥಮಫಲಗಳ ಸಮಪರ್ಣೆ
1 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸೇರಿ,
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾಗ, 2 ನಿಮ್ಮಲಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಆತನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ
ಹೊಲದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಥಮಫಲಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆದುಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. 3 ನೀವು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಮ ಾ ಾಜಕನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವು ಸೇರಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನೀನು ಸೇವಿಸುವ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಈಗ
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4

ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಆ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡುವನು. 5 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, “ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ವು ಗತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ *ಅಲೆ ಾಡು ಾ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ

ಜನರೊಡನೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರು ಹೆಚಿ್ಚ ಅವರು
ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗ ಾದರು. 6 ಐಗುಪ ರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಉಪದ್ರ ವಪಡಿಸಿ, ಾಧಿಸಿ, ನಮಿ್ಮಂದ ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ದುಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 7 ಆಗ ಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡ ಾಗಿ
ಆತನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನೂ್ನ, ಕಷ್ಟವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉಪದ್ರ ವವನೂ್ನ ನೋಡಿದನು.
8 ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನೂ್ನ, ಶಿ ಾಹಸ್ತವನೂ್ನ, ಮ ಾಭೀತಿಗಳನೂ್ನ, ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. 9 ಅವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಕರೆತಂದು ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 10 ಆದುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಥಮಫಲಗಳನು್ನ ಾವು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ, ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರ ಥಮಫಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. 11 ಆತನು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ
ಉಂಟು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಿ ಾಗಿ ನೀವೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ
ಪರದೇಶಿಗಳೂ ಸಂಭ್ರ ಮದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಪ್ರ ತಿ ಮೂರನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಕ್ರ ಮ
ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮಗುಂಟಾದ ಆ ಾಯದ ದಶಮ
ಾಗವನು್ನ ನೀವು ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ, ಪರದೇಶಿಗಳೂ, ಅ ಾಥರು
ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರೂ ಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕ ಾ್ಲ. 13 ಆಗ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, “ ಾವು ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರು, ಪರದೇಶಿಗಳು,
ಅ ಾಥರು, ವಿಧವೆಯರು ಇಂಥವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮೀರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಮರೆಯಲೂ ಇಲ್ಲ. 14 ಾವು ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಿಸುವ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ;
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲಿಲ್ಲ; ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದರಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ, ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೂ್ನ
† ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ
12

ನೆಲೆಸುವಂತೆ

ಾಡಿ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ದೇವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಈ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಈಗ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ
ಇವುಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. 17 ನಮಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವ ಾಗಿರುವನೆಂದೂ, ಆತನು ಹೇಳಿದ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು, ಆತನ ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಡುವೆವು ಎಂದು
ನೀವು ಈಗ ಒಡಂಬಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 18 ಯೆಹೋವನೋ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಇವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ 19 ಸ್ವಕೀಯಜನ ಾಗಿ ಇರುವರೆಂದೂ,
ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಕೀತಿರ್ ಮತು್ತ ಘನ ಾನಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನೆಂದೂ ಇವರು ನನ್ನ
ಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಮೀಸ ಾದ ಜನ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
16
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ಕಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತಸಬೇ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಕ್ಯ ಗಳು
1
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರ ಸಹಿತ ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟು ಾಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಿ ಾವು
ಾಡಿಸಬೇಕು. 3 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ * ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟು ಾಗ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾಕ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 4 ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದ ನಂತರ ಾನು ಈಗ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಿ ಾವು ಾಡಿಸಬೇಕು.
5 “ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು.
6 ಉಳಿ ಮುಂ ಾದದ್ದನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸದೆ ಹುಟು್ಟಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು. 7 ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಸಹಭೋಜನ ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭ್ರ ಮಿಸಬೇಕು. 8 ನೀವು
ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾಕ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
9
ೕಶೆ, ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೊಡನೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಶ್ಯ ಬ್ದ ಾಗಿದು್ದ
ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 10 ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವಿಧೇಯರಿಗೆ ಾಪಗಳು
11
ೕಶೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾಗ
ಸಿಮೆ
ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್,
ೕಸೇಫ್ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಎಂಬ ಈ ಕುಲಗಳವರು
ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. 13 ರೂಬೇನ್, ಾದ್,
ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ಾನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಎಂಬ ಈ ಕುಲಗಳವರು ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು.
14 “ಲೇವಿಯರು ಗಟಿ್ಟ
ಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ, 15 ‘ಶಿಲಿ್ಪಯ ಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಮರದ
ವಿಗ್ರ ಹ ಮತು್ತ ಲೋಹವಿಗ್ರ ಹ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ‘ಆಮೆನ್’ ” ಅನ್ನಬೇಕು.
16 “ಲೇವಿಯರು, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದವನು
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್” ಅನ್ನಬೇಕು.
17 “ಅವರು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಗಡಿಮೇರೆಯನು್ನ ಮೀರಿಬಂದವನು
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
“ಆಮೆನ್” ಅನ್ನಬೇಕು.
18 “ಅವರು, ಕುರುಡರಿಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಸಿದವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, “ಆಮೆನ್” ಅನ್ನಬೇಕು.
19 “ಅವರು, ಪರದೇಶಿ, ಅ ಾಥ, ಇವರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಯ ಬಿಟು್ಟ ತೀಪುರ್ಹೇಳಿದವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್” ಅನ್ನಬೇಕು.
20 “ಅವರು, ಮಲ ಾಯಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿ ತಂದೆಗೆ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್” ಅನ್ನಬೇಕು.
21 “ಅವರು, ಪಶುಸಂಗಮ
ಾಡಿದವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್”
ಅನ್ನಬೇಕು.
*
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ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 27:22

294

ಧ
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“ಅವರು, ತಂದೆಯ ಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಸಂಗಮಿಸಿದವನು
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್” ಅನ್ನಬೇಕು.
23 “ಅವರು, ಅತೆ್ತಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್”
ಅನ್ನಬೇಕು.
24 “ಅವರು, ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ನರಹತ್ಯ
ಾಡಿದವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ,
“ಆಮೆನ್” ಅನ್ನಬೇಕು.
25 “ಅವರು, ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದವನು
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎನ್ನ ಾಗಿ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್” ಅನ್ನಬೇಕು.
26 “ಅವರು, ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಾಕ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಒಡಂಬಟು್ಟ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು
್ರ
ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್” ಅನ್ನಬೇಕು.
22

28

ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಸಿಕು್ಕವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
1 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಆತನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ, ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವನು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಡೆದರೆ ಈ
ಶುಭಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುವವು. ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ:
3 ನಿಮಗೆ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು. 4 ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ,
ವ್ಯ ವ ಾಯಗಳಿಗೂ, ದನ, ಕುರಿ ಮುಂ ಾದ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು. 5 ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೂ
6 ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಒಳಗೆ
ಮತು್ತ *ಕೊಣವಿಗೆಗಳಿಗೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.
ಬರು ಾಗಲೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.
7 ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವ ಶತು್ರ ಗಳು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡುವನು;
ಅವರು ಒಂದೇ ಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದರೂ ಏಳು ಾರಿಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವರು.
8 ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು
ಾ ಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳೆ ಾ್ಲ
ಸಫಲ ಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನು. ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
9 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆದರೆ, ಆತನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸ ಾದ ಜನರ ಾ್ನ ಗಿ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.
10 ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಜನರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ಭಯಪಡುವರು.
11 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನ, ಪಶು ಮತು್ತ ವ್ಯ ವ ಾಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 12 ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಜಲನಿಧಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಾಗೆ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯ ವ ಾಯವು ಫಲಭರಿತ ಾಗುವಂತೆ ಾಫಲ್ಯ ತೆ ಉಂಟು ಾಡುವನು. ನೀವು ಅನೇಕ
ಜನಗಳಿಗೆ ಾಲಕೊಡುವಿರೇ ಹೊರತು ಾಲತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನೕ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಮೇಲಿನವ ಾಗಿರುವಿರೇ ಹೊರತು ಇತರರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗದೆ, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ,
ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಆತನು ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಧೀನ ಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸ ಾ್ನ ಗಿಯೇ
ಾಡುವನು.
*
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ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಾಪಗಳು
ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಾಪಗಳು ನಿಮಗೆ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುವವು:
16 ನಿಮಗೆ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದು. 17 ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಕೊಣವಿಗೆಗಳಿಗೂ ಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದು. 18 ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನ, ವ್ಯ ವ ಾಯ, ದನ ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದು. 19 ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಾಗಲೂ, ಒಳಗೆ ಬರು ಾಗಲೂ ಾಪ
ಉಂಟಾಗುವುದು.
20 ನೀವು ದುನರ್ಡತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಪತು್ತ, ಕಳವಳ,
ಾಪ ಇವುಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಾಶ ಾಡುವನು. 21 ಾ್ಯ ಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡಿ, ನೀವು
ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ
ಾಡುವನು.
22 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕ್ಷಯರೋಗ, ಚಳಿಜ್ವರ, ಉರಿತ, ಉಷ್ಣಜ ್ವರಗಳಿಂದಲೂ, ದೇಶವನು್ನ † ಾಮದಿಂದಲೂ
15 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ

ಮತು್ತ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಾಡಿನ ಬಿಸಿ ಾಳಿಗಳಿಂದಲೂ ನರಳುವಂತೆ ಾಡುವನು. ನೀವು ಾಯುವ ತನಕ ಇವು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೆನ್ನತು್ತವವು. 23 ಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಮಳೆಸುರಿಸದೆ ಾಮ್ರ ದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯು
ಬೆಳೆಕೊಡದೆ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೂ ಇರುವವು. 24 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಧೂಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉಸುಬನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವನು; ಅದುದರಿಂದ ನೀವು ಾಶ ಾಗಿ
ಹೋಗುವಿರಿ. 25 ನೀವು ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ಸೋಲನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡುವನು;
ನೀವು ಒಂದೇ ಾರಿಯಿಂದ ಅವರೆದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಳು ಾರಿಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ. ಲೋಕದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳವರೂ ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾಗುವರು. 26 ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳು ಪ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಡು
ಮೃ ಗಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು; ಅವುಗಳನು್ನ ಬೆದರಿಸುವವರು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
27 ಐಗುಪ ರ ಹುಣು್ಣ,
ಾವು, ತುರಿಕಜಿ್ಜ ಮುಂ ಾದ ಾಸಿ ಾಗದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸುವನು. 28 ಚಿತ್ತಭ ್ರ ಮಣೆ, ಕುರುಡುತನ, ಮನೋವಿಸ್ಮಯ ಇವುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸುವನು. 29 ನೀವು ಕುರುಡರಂತೆ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲಿ್ಲಯೂ ಕತ್ತ ಾಯಿತೆಂದು ತಡವರಿಸು ಾ್ತ
ಇರುವಿರಿ; ನೀವು
ಾಡುವ
ಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೈ ಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯರು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪೀಡಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವರು; ತಪಿ್ಪ ಸುವವರು
ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನೀವು
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಾನಭಂಗಪಡಿಸುವನು; ನೀವು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಾಸ ಾಡುವನು; ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಾ್ರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
31 ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ಕೊಯು್ಯ ವರು; ಅವುಗಳ
ಾಂಸವು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗುವರು. ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಡು ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳು ಶತು್ರ ಗಳ ಾ ಾಗುವವು. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಕರು
ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 32 ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಹಿಡಿದು ಅನ್ಯ ರಿಗೆ
ವಶಪಡಿಸುವರು; ನೀವು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವರನು್ನ ಾಣಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸು ಾ್ತ ಕಂಗೆಡುವಿರಿ; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರ ಯತ್ನವೇನೂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 33 ನಿಮಗೆ ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲದ ಜ ಾಂಗದವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ
ಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಕ ಾ್ಟಜಿರ್ತವನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು. ನೀ ಾದರೋ
ಾ ಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆಗೂ
ಬ ಾ ಾ್ಕರಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿ, 34 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.
35 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ
ಣ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ತೊಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅಂ ಾಲು
ದಲುಗೊಂಡು ನಡುನೆತಿ್ತಯ ವರೆಗೂ ಾಸಿ ಾಗದ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ಾಧಿಸುವನು.
36 ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಜ ಾಂಗದವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನೀವು ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅರಸರನೂ್ನ ಒಯು್ಯ ವನು; ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಮರದ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲ ನ
ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಸೇವಿಸುವಿರಿ. 37 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಡೆಸುವ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೀಕರತೆಗೂ,
ಾದೆಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.
†
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ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ್ದರೂ ಮಿಡತೆಯ ದಂಡು ಬಂದು ಅದನು್ನ ತಿಂದು
ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಬೆಳೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಾಗುವುದು. 39 ನೀವು ಾ್ರ ವ್ಯ ವ ಾಯವನು್ನ
ಎಷು್ಟ
ಾಡಿದರೂ ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹುಳಗಳೇ ತಿಂದು ಾಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಾರವನು್ನ
ರುಚಿನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 40 ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳು ಎಷಿ್ಟದ್ದರೂ ಅವುಗಳ
ಾಯಿಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮೈ ಗೆ ಹಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 41 ನಿಮಗೆ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಷು್ಟ ಹುಟಿ್ಟದರೂ ಅವರು ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 42 ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳೂ ಮತು್ತ ಪೈ ರುಗಳೂ ಮಿಡತೆಯ ಾ ಾಗುವವು. 43 ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯರು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಗೆ ಬರುವರು; ನೀ ೕ ಕಡಿಮೆ ಾಗು ಾ್ತ
ಹೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರುವಿರಿ. 44 ಅವರು ನಿಮಗೆ ಾಲಕೊಡುವರೇ ಹೊರತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವಿರಿ; ಅವರು ನಿಮಗೆ ಶಿರ ಾ್ಸ ಗುವರು.
45 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆಯೂ, ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆಯೂ ಹೋದುದರಿಂದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಅಶುಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಗೆ ಾಶ ಾಡುವವು. 46 ಇವು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗು ಾ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೆರಗನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವು.
47 ನಿಮಗೆ ಸವರ್ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಂಟಾದ
ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹ ಾರ್ನಂದಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸೇವಿಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ, 48 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವನು; ಆಗ ನೀವು ಹಸಿವೆ, ಾ ಾರಿಕೆಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಬಟೆ್ಟಯೂ ಮತು್ತ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ
ಆ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೇ ಸೇವಕ ಾಗಬೇ ಾಗುವುದು. ‡ಯೆಹೋವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ ಹೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ

ಾಶ ಾಡುವನು. 49 ರಣಹದು್ದ ಹೇಗೆ ದೂರದಿಂದ ಾರಿಬರುವುದೋ ಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ
ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು. 50 ಆ
ಜ ಾಂಗದವರು ಕೂ್ರರಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವೃ ದ್ಧರೆಂದು ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಚಿಕ್ಕವರೆಂದು ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 51 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಟು್ಟ
ನಿಮಗೆ ಾನ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಎಣೆ್ಣಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ ಸಂ ಾನವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಉಳಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವರು. 52 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಅವರು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎತ್ತರ ಾದ
ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವರು. 53 ಶತು್ರ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವನೆ್ನೕ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ
ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ. 54 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮೃ ದುಸ್ವ ಾವಿಯೂ
ಮತು್ತ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವ ಸಹೋದರನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಹೆಂಡತಿ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. 55 ಶತು್ರ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಏನೂ ಉಳಿಯದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳ ಾಂಸವನು್ನ ಾನೇ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ, ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮತು್ತ
ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಂಡವನಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತ ಆ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡದೆ
ಹೋಗುವನು. 56 ಶತು್ರ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೋಮಲತೆಯ ಮತು್ತ ಅತಿಸೂಕ್ಷ ್ಮತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂ ಾಲನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಇಡದವ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು
ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ, ನರಳು ಾಗ 57 ಾನು ಆಗಲೇ ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಾಂಸವನೂ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿ, ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಗಂಡನಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವಳು.
58 ಈ ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಾಕ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
್ರ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಮ ಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅದು್ಭತ ಾಮದಲಿ್ಲ ನೀವು ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆಯದೆ
‡
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ಹೋದರೆ,
ಆತನು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ದೀಘರ್ ಾಲವಿರುವ ಬಹುಭಯಂಕರ ಾದ
ಉಪದ್ರ ವಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು.
ಬಹು ಾಲದವರೆಗೂ ಾಸಿ ಾಗದ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸುವನು. 60 ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ರೋಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವನು; ಅವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವು. 61 ಇಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಈ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಗ ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯದೆ ಇರುವ ವಿಧವಿಧ ಾದ ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. 62 ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿರುವ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಡದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವಿರಿ.
63 ಹೇಗೆ ಯೆಹೋವನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಾಶ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ನೀವು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವನು. 64 ಭೂಮಂಡಲದ
ಚತುದಿರ್ಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಚದರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ
ನಿಮ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಲಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಮರದ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಕಲಿ್ಲ ನ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸುವಿರಿ. 65 ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಾವ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ
ಅಂ ಾಲಿಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ನಡುಗುವ ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ,
ದಿಕು್ಕತೋರದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟವ ಾಗಿಯೂ,
ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
66 ಬದುಕುವೆ
ಾಡುವನು.
ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅನು ಾನಪಟು್ಟ ನೀವು ಹಗಲಿರುಳು
ಾ್ರ ಣಭಯದಲಿ್ಲರುವಿರಿ; ಾ್ರ ಣದ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಡುವಿರಿ. 67 ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ರ ಣಭಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದಲೂ
ನೀವು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ, “ಅ
್ಯೕ, ಅ
್ಯೕ ಾಯಂ ಾಲ
ಾ ಾಗ ಬರುವುದೋ” ಎಂದೂ,
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ, “ಅ
್ಯೕ, ಅ
್ಯೕ! ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಾ ಾಗ ಬರುವುದೋ” ಎಂದು ಕೊರಗುವಿರಿ.
68 ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಡಗುಗಳನೆ್ನೕರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ ಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಸ ಾಸಿಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
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ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಚನಗಳು.

1 ಯೆಹೋವನು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಇ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರೊಡನೆ

ೕ ಾಬ್ಯರ

ೕಶೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕರೆದು, “ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಮುಂದೆ
ಫರೋಹನಿಗೂ, ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಮತು್ತ 3 ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೂ ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಮ ಾಪರಿಶೋಧನೆ, ಉ ಾ್ಪತ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡೇ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಆದರೂ
ಗ್ರ ಹಿಸುವ ಬುದಿ್ಧ, ನೋಡುವ ಕಣು್ಣ ಮತು್ತ ಕೇಳುವ ಕಿವಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಉಡುಪು ಹರಿಯಲಿ್ಲಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಾಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆರ ಾಗಲಿ ಸವೆದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ;
6 ನೀವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ,
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾವ ಮದ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕುಡಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು.
7 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನೂ,
ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನೂ
ನ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರ ಾಗಿ ಾವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆವು. 8 ಅವರ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ, ಾದ್ಯರಿಗೂ ಾಗು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ
9 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟೆ್ಟವಷೆ್ಟ.
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
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ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ಆಗ ನೀವು ನಡಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜಾಣ ಾಗಿ
10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಪುರುಷರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನರು, ಗೋತ್ರ ದವರು, ಹಿರಿಯರು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, 11 ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ ಾದ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಒಡೆಯುವವರು ಮತು್ತ ನೀರು ಸೇದುವವರು ಮುಂ ಾದ ಆಳುಗಳು,
12 ಹೀಗೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ
ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, 13 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನಗೆ ಸ್ವಕೀಯಜನರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ತನ್ನ ನು್ನ ನಿಮಗೆ
ದೇವರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
14 “ಆತನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೇವಲ ನ
್ಮಡನೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನ ್ಮಡನೆ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಹುಟು್ಟ ವ ನಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೊಡನೆಯೂ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾದ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಾವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದೂ್ದ ಾಗೂ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಾಟಿಬಂದದೂ್ದ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 17 ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಆಚಾರಗಳನೂ್ನ ಾಗು ಅವರು ಮರ,
ಕಲು್ಲ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರ ಇವುಗಳಿಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುವ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
18 “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸುವ
ಾವ ಕುಲ ಾಗಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಾಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾಗಲಿ, ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಲೇ
ಾರದು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ವಿಷದ ಬಳಿ್ಳಯ ಬೇರೂ ಇರ ಾರದು. 19 ಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ
ಪ್ರ ತಿ ಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾವ ಾದರೂ ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ ಾನು ಹಟವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವಿಧೇಯ ಾದರೂ ನನಗೆ
ೕಮ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು’ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹಿಗ್ಗ ಾರದು. ಾಗೆ ಾಡುವವನು ದೋಷಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಾಶನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 20 ಯೆಹೋವನು ಅಂಥವನನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಬಹಳ ಮ ಾಕೋಪದಿಂದ, ತನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ ೕಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ಅವನನು್ನ ಗುರಿಪಡಿಸಿ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವನು. 21 ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರುವವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ
ಾಪಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಲೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದ
*ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ದಂಡಿಸುವನು.
22 “ಮುಂದೆ ಹುಟು್ಟ ವ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ದೇ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅನ್ಯರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನು ಉಂಟು ಾಡಿದ ರೋಗ ಮತು್ತ ಉಪದ್ರ ವಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
23 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು
ಾವ ವ್ಯ ವ ಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಹು ಾ್ಲದರೂ ಬೆಳೆಯದೆ,
ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಾಣುವರು. ಯೆಹೋವನು ಕೋಪ ಮತು್ತ ರೋಷದಿಂದ ಕೆಡವಿದ ಸೊದೋಮ್
ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ, ಅ ಾ್ಮ ಮತು್ತ ಚೆಬೋಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರ ದೇಶದಂತೆ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗಿ,
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗಂಧಕ ಉಪು ್ಪ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 24 ‘ಯೆಹೋವನು ಈ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಇಂಥ ಕೋ ಾಗಿ್ನ ಗೆ ಾರಣವೇನಿದಿ್ದೕತು?’ ಎಂಬು ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವರು.
25 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, ‘ಈ ದೇಶದವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಡನೆ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. 26 ಅವರು
ತಮಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡದೆಯೂ ಮತು್ತ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
27 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಾಡಿ, ಈ ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಪಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದನು. 28 ಅವನು ಮ ಾಕೋ ೕದೆ್ರ ೕಕದಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ, ಈಗ
ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಂತೆ ದೇ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಾಕಿಬಿಟ್ಟ ನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು.
*

29:21 ಅಥ ಾ ಅವನನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ
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“ರಹಸ್ಯ ಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನವು; ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಾದವುಗಳು
ಸ ಾ ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಾ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇ ಾದ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.”
29

30
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
1 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ ಮತು್ತ ಾಪವೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಚದರಿಸಿರುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು,
2 ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬಂದು,
ಾನು ಈಗ
ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, 3 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಚದರಿಸಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಕೂಡಿಸುವನು. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ
ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು. 5 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ನಿಮಗೂ
ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮೇಲನು್ನಂಟು ಾಡಿ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವನು. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಹೃ ದಯಕೆ್ಕ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡುವನು. ಆಗ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ
ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡುವನು. 8 ನೀ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನ
ಾತಿಗೆ ಪುನಃ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ, ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವಿರಿ.
9 ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನ, ಪಶು ಮತು್ತ ವ್ಯ ವ ಾಯಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳನು್ನ ಸಫಲಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 10 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ
ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತಿರುಗಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ
ನಿಮಗೆ ಮೇಲನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
ಜೀವಮರಣಗಳ ಆಯೆ್ಕ
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟ ಾದದು್ದ ಾವುದು
ಇಲ್ಲ, ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದದೂ್ದ ಅಲ್ಲ. 12 ಇದು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಾತಲ್ಲ.
“ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೇಲಣ ಲೋಕವನು್ನ ಏರಿ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಷು್ಟ
ಶಕ್ತರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಇದ್ದರೆ ಾವು ಕೇಳಿ ಕೈ ಕೊಂಡೇವು” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವೇನೂ
ಇಲ್ಲ. 13 ಮತು್ತ “ಇದು ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೆ ಇರುವ
ಾತಲ್ಲ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಾಟಿ
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಷು್ಟ ಶಕ್ತರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಇದ್ದರೆ ಾವು ಕೈ ಕೊಂಡೇವು”
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 14 ಈ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ; ಇದು ನಿಮ್ಮ
ಾಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ; ಇದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವುಂಟಷೆ್ಟ.
11

ಶುಭವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆ ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
“ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಾನು ಜೀವ ಮತು್ತ ಶುಭಗಳನೂ್ನ ಾಗೂ ಮರಣ ಮತು್ತ ಅಶುಭಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 16 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು
ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಹೆಚು್ಚವಿರಿ; ಮತು್ತ ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
15
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ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 31:13

17

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ ಮರುಳುಗೊಂಡವ ಾಗಿ, ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿದರೆ, 18 ನೀವು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಇರದೆ
ಾಶ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವಿರೆಂದು ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಾನು ಜೀವ ಮತು್ತ
ಮರಣಗಳನೂ್ನ ಾಗು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಮತು್ತ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಇದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿ
ಮತು್ತ ಆ ಾಶಗಳು ಾ ಗ ಾಗಿರಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಜೀವವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 20 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಆತನ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ,
ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಹು ಾಲ ಇರುವುದಕೂ್ಕ
ಆತನೇ ಆ ಾರ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ೕಶೆಯ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ ಯೆಹೋಶುವನು
1
ೕಶೆ ಹೋಗಿ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈಗ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದು ಇನು್ನ ನನಿ್ನಂ ಾಗದು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಈ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟ ಾರದು’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
3 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು; ಆತನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಶ ಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಕ ಾಗಿ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಅ
ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಓಗರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ, ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದಂತೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಶಪಡಿಸುವನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ ಾಜಯಪಡಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ನೀವು ಶೂರ ಾಗಿ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಇರಿ; ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ,
ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಆಗ
ೕಶೆ ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕರೆದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಇವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಶೂರ ಾಗಿ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು; 8 ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು; ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವನು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂಜಬೇಡ, ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಾವಜರ್ನಿಕ ಾಗಿ ಓದಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
ೕಶೆ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದು ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವ
ಲೇವಿಯ ಾದ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು. 10 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಪ್ರ ತಿ
ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಪೂತಿರ್ ಾ ಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂವತ್ಸರದ ನೇಮಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ
ಜಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ 11 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಓದಬೇಕು. 12 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನೂ್ನ, ಪುರುಷರನೂ್ನ,
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವರು.
13 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಕೇಳಿ ನೀವು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವವರೆಗೂ
9
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ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
14 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಾಯಬೇ ಾದ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪ ಾದವು, ಆದ ಾರಣ
ನೀನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲ್ಲಬೇಕು; ಆಗ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋಶುವನೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 15 ಅಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿದನು; ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿತು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು
ೕಶೆ ರಚಿಸಬೇ ಾದ ಾಕ್ಷ ್ಯ ಗೀತೆ
16 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾನು ಅವರೊಡನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾವು ಹೋಗುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು. 17 ಆಗ ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಲುಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂ ಾರಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು;
ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಗಳೂ ಾಗು ವಿಪತು್ತಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಒದಗುವವು. ಆಗ ಅವರು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದುದರಿಂದಲೇ ಈ ವಿಪತು್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತಲ’್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
18 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ಬಹಳ ದು ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ
ಾನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವೆನು.
19 “ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಈ ಪದ್ಯ ವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪದ್ಯ ವು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ
ಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾಯಿ ಾಠ ಾಡಿಸು.
20 ಾನು ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವರು ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಇವರು ಈಗಲೂ
ಾಡುವ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು.
ಾನು ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದಂತೆ
* ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಇವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಊಟ ಾಡಿ
ಕೊಬಿ್ಬದವ ಾ ಾಗ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ನನ್ನ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರುವರು. 21 ಅನಂತರ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಗಳೂ ಮತು್ತ ವಿಪತು್ತಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ
ಈ ಪದ್ಯ ವು ಇವರ ಸಂತತಿಯವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ ಾ ಕೊಡುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದ ಾರಣ
ೕಶೆ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಈ ಪದ್ಯ ವನು್ನ ಬರೆದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದನು.
23 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
“ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು; ಆದುದರಿಂದ ಶೂರ ಾಗಿ
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು; ಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಅವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ೕಶೆ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಗ್ರಂಥರೂಪ ಾಗಿ ಬರೆದು ಪೂರೈ ಸಿ ಾಗ, 25 ಯೆಹೋವನ
ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ, 26 “ನೀವು ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಡಿರಿ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಅಲಿ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುವು ಾಗಿರಲಿ. 27 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು
ಹಟ ಾರಿಗಳು, ಆ ಗೆ ಒಳ ಾಗದವರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಾನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸಿದಿ್ದೕರಿ; ಾನು ಹೋದ ತರು ಾಯ ನೀವು ಪುನಃ ಬೀಳುವುದು
ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶ್ಚಯ. 28 ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ, ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ; ಾನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಗ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿ ಮತು್ತ ಆ ಾಶಗಳನು್ನ
24
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ಕರೆಯುವೆನು.
ಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾನು ಬೋಧಿಸಿದ
ಾಗರ್ವನು್ನ
ತಪಿ್ಪಹೋಗುವಿರೆಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ
ದು ಾಚಾರಿಗ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಪತು್ತಗಳು ಉಂಟಾಗುವವೆಂದೂ
ಾನು ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಯ ಗೀತೆ
ಆಗ
ೕಶೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಈ ಪದ್ಯ ದ
ಹೇಳಿದನು.
30
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ಾಶಮಂಡಲವೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಭೂಮಂಡಲವೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.
2 ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು ಹಸಿಹುಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ತುಂತುರುಗಳಂತೆ ತಣ್ಣಗಿರುವುದು;
ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯು ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಾಯಿಪಲ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹದಮಳೆಯಂತೆಯೂ
ಹಿತ ಾಗಿರುವುದು.
3
ಾನು
ಯೆಹೋವನ
ಾಮಮಹತ್ವವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು;
ನಮ್ಮ
ದೇವರನು್ನ
ಮ ಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
4 ನಮಗೆ ಶರಣ ಾದ ದೇವರು
ಾಡುವ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಾವ ಕುಂದೂ ಇಲ್ಲ; ಆತನು ನಡೆಸುವುದೆ ಾ್ಲ
ಾ್ಯಯ;
ಆತನು ನಿವರ್ಂಚಕ ಾದ ನಂಬಿಗಸ್ತ ದೇವರು, ನೀತಿಯುಳ್ಳವನೂ ಮತು್ತ ಯ ಾಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಆದರೆ ಅವರು ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ; ಇದು ಅವರ ದೋಷವು; ಅವರು ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ
ಮೂಖರ್ಜಾತಿಯವರು.
6 ದು ಾಚಾರಿಗಳಿ ಾ, ಅವಿವೇಕಿಗಳಿ ಾ, ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ
ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬಹುದೇ?
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಾ್ಥಪಿಸಿದನಲ್ಲವೇ.
7 ಪೂವರ್ ಾಲವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಜರ ಚರಿತೆ್ರ ಯನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸುವರು; ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು
ವಿವರಿಸುವರು.
8 ಹೇಗೆಂದರೆ, “ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಟಾ್ಟ ಗ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಾ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವಂತ ಜನ ಾದರು.
ಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರು ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಕೀಯ
ಪ್ರ ಜೆ ಾದರು.
10 ಆತನು ಶೂನ್ಯ ವೂ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿರುವ
ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಗು ಾಣಿಯಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಪ ಾಂಬರಿಸಿದ ಾಗೂ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ಾ ಾಡಿದನು.
11 ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಗೂಡಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ,
ಅವುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಿದನು.
12
ಾವ ಅನ್ಯ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ ಅವರನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.
13 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಎತ್ತರ ಾದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತಸಿ
ಅವರಿಗೆ ವ್ಯ ವ ಾಯ ವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ,
ಬಂಡೆಯಿಂದ ಜೇನೂ ಮತು್ತ ಗಿರಿಯಿಂದ ಎಣೆ್ಣಯೂ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
14 ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಆಕಳಿನ
ಸರು, ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಾಲು, ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿ ಟಗರುಗಳ ಾಂಸವು,
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ಾ ಾನ್ ಸೀಮೆಯ ಉತ್ತಮಪಶುಗಳು, ಹೋತಗಳು, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಗೋದಿ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಾ್ರ ಯರಸವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟದೂ್ದ;
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.”
15 ಆದರೆ *ಯೆಶುರೂನು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಂದು, ಕೊಬಿ್ಬ,

ಾನ ಾ್ಕಗಿ

ತನ್ನ ನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು.
16 ಅವರು ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು;
ನಿಷಿ ಾ್ಧಚಾರಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿಸಿದರು.
17 ದೇವರೇ ಅಲ್ಲದ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಪೂವಿರ್ಕರು ಭಜಿಸದೆ ಇದ್ದ
ಮತು್ತ ತಮಗೆ
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದೆ ಇರುವ
ನೂತನದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬಲಿಯನ್ನ ಪಿರ್ಸಿದರು.
18 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ ತಂದೆಯಂತಿರುವ ಶರಣನನು್ನ ನೀವು ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ;
ಹೆತ್ತ ಾಯಿಯಂತಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಿ.
19 ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಂಡನು;
ತನ್ನ ಕು ಾರ ಕು ಾತೆರ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಥೆಪಟ್ಟ ನು.
20 ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡನು,
“ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುವ ಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
ಅವರು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿದೂ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
21 ಅವರು ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ನು್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಜ ಾಂಗವಲ್ಲದವರ ಮೂಲಕ
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೋಪಹುಟಿ್ಟ ಸುವೆನು.
ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟ ಗೆಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಸ ಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟ ಗೆಬಿ್ಬ ಸುವೆನು.
22 ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ; ಅದು ಾ ಾಳದ ವರೆಗೂ ಾ್ಯ ಪಿಸಿ
ಬೆಳೆಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಬುಡಸಹಿತ ಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
23 ಅವರಿಗೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂ ಾಗಿ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ
ೕಗಿಸುವೆನು.
24 ಅವರು ಬರದಿಂದ ೕಣ ಾಗುವರು, ಾಪದಿಂದಲೂ ಅಂಟುರೋಗದಿಂದಲೂ ಾಯುವರು;
ಅದಲ್ಲದೆ ಾನು ದುಷ್ಟ ಮೃ ಗಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಷಸಪರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
25 ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕತಿ್ತಯೂ, ಒಳಗೆ ಭಯವೂ ಇರುವುದು.
ೌವನಸ್ಥರು, ಕನೆ್ಯಯರು,
ಲೆಕೂಸುಗಳು, ನರೇತಲೆಯವರು
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
26 ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಅವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಪಕದಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.
27 ಆದರೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳ ಹಮಿ್ಮ ನಿಂದ ತ ಾ್ಪದ ಾವನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು,
‘ಇದು ನಮ್ಮ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಾನು
ಹಿಂದೆಗೆದೆನು” ಎಂಬುದೇ.
28 ಅವರು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು; ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ.
29 ಅವರಿಗೆ
ಾನವಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು; ತಮಗೆ ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದುರವಸೆ್ಥ
ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು!
30 ಅವರ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಶತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ
ಒಬ್ಬ ನಿಂದ ಾವಿರ ಜನರು ಹೇಗೆ ಸೋತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು?
*

32:15 ಯ ಾಥರ್ತೆಯುಳ್ಳವನು.
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ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಕೈ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಹೇಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು?
31 ನಮ್ಮ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ ಅವರ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ದಂತ ಾ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಅಶ್ರ ಯ ಾತನಿಗೆ
ಾರು
ಸ ಾನರಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳೇ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
32 ಅವರು ಸೊದೋಮ್ಯರೆಂಬ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಒಂದು ಬಳಿ್ಳಯಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಮತು್ತ ಅದು ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣದ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಜಾತಿ.
ಅದರ ಾ್ರ ಹಣು್ಣ ವಿಷದ ಾ್ರ ಹಣು್ಣ;
ಅದರ ಗೊಂಚಲು ಕಹಿ.
33 ಅದರ ಾ್ರ ಾರಸವು ಸಪರ್ದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ ವಿಷಸಪರ್ದಂತೆ ಮರಣಕರ ಾದದು್ದ.
34 ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ನನ್ನ ಉ ಾ್ರ ಣದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಅಲ್ಲವೇ?
35 ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಡಿ ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ;
ಅವರು ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಸಮಯ ಬರುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಆಪ ಾ್ಕಲವು ಸಮೀಪಿಸಿತು;
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ದುಗರ್ತಿ ಬೇಗ ಬರುವುದು.
36 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವನು.
ಪರತಂತ್ರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿ ಾಶಿ್ರ ತ ಾಗಿ
ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾದುದ್ದನು್ನ ಆತನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕನಿಕರಪಡುವನು.
37 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ,
“ಅವರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರು?
ಅವರು ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?
38 ಅವರ ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ತಿಂದು ಮತು್ತ ಅವರು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕುಡಿದ ದೇವತೆಗಳು ಎಲಿ್ಲ?
ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿ; ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಯಲಿ.
39 ಾನೇ, ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ದೇವ ಾಗಿರ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಬದುಕಿಸುವವನೂ ಾಗೂ ಕೊಲು್ಲವವನೂ ಾನೇ; ಾಯಪಡಿಸುವವನೂ ಮತು್ತ ಾಸಿ ಾಡುವವನೂ
ಾನೇ;
ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಲು ಶಕ್ತನು ಾವನೂ ಇಲ್ಲ.
40 ಾನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಾನು ಸ ಾ ಾಲ
ಜೀವಿಸುವವನೆಂಬುದು ಎಷು್ಟ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವೆನು,
41 ‘ಥಳಥಳಿಸುವ ನನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಹದ ಾಡಿ,
ಾನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುನು್ನ ಗಿ್ಗ ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು,
ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ ಾಡುವೆನು;
42 ನನ್ನ ಾಣಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವವು;
ನನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮತು್ತ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರ ರಕ್ತ ಾಂಸಗಳನು್ನ ಭ ಸಿ
ಶತು್ರ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ವೀರರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಚೆಂ ಾಡುವುದು’ ಎಂಬುದೇ.
43 ಜ ಾಂಗಳಿ ಾ, ದೇವರ ಜನರನು್ನ ಹೊಗಳಿರಿ.
ತನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಅವರಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ದೇಶಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ದೋಷ ಪರಿ ಾರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
44
ೕಶೆ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಈ ಪದ್ಯ ದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಹೇಳಿದರು.”
ೕಶೆಯ ಅಂತಿಮ ಬೋಧನೆ
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ೕಶೆ ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, 46 ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರಿ. 47 ಇದು
ನಿರಥರ್ಕವೆಂದು ಾವಿಸ ಾರದು; ಇದರಿಂದ ನೀವು ಾಳುವಿರಿ; ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಬಹು ಾಲ
ಇರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆ
48 ಆದೇ ದಿನ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ, 49 “ನೀನು ಈ ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ೕ ಾಬ್ಯರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡು. 50 ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನು
ಹೇಗೆ ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ ಸೇರಿದನೋ ಾಗೆಯೇ
ನೀನೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕು. 51 ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯ ದ
ಾದೇಶಿನ ಮೆರೀ ಾದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೊರಟ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೀನು
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡದೆಹೋದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ
ಆಗಬೇಕು. 52 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಬಹುದೇ ಹೊರತು
ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಕೂಡದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

33
ೕಶೆಯ ಆಶೀವರ್ಚನಗಳು
1 ದೇವಪುರುಷ ಾದ
ೕಶೆ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದ ಆಶೀ ಾರ್ದವು:
2 “ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಸೇಯೀರ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆ
ಳಗಿಂದ
ಪ್ರ ಾಶಿಸಿ ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸಿ, ಲ ಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧದೂತರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ದಯ ಾಡಿದನು; ಆತನ ಬಲ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನ ಸದೃ ಶ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿತು್ತ.
3 “ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಇ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ ಚರಣಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವರು; ನೀನು ಹೇಳುವ ಆ ಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಾಲಿಸಿದರು.
4
ೕಶೆ ಾದ, ಾನು ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನಿಮಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳು ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗ
ಡನೆ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ
ಯೆಶುರೂನಿನಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದನು.
6 “ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ‘ರೂಬೇನ್ ಕುಲವು ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿಯಲಿ; ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 “ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ‘ಯೆಹೋವನೇ, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಅವರ ಬಂಧುಗ ಡನೆ ಸೇರಿಸು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರ ಾ್ಲ; ಅವರ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ರ ಸು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಲೇವಿ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ
ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಾದ ಇವರ ವಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟಷೆ್ಟ. ನೀನು ಮಸ್ಸದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಪರೀ ಸಿದಿಯ ಾ್ಲ; ಮೆರೀಬದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೊರಟ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಅವರೊಡನೆ ವಿ ಾದ ಾಡಿದಿ.
9 ಅವರು ನಿನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾಯಿತಂದೆಗಳನು್ನ
‘ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಅರಿಯವೆಂದೂ ಮತು್ತ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗುರುತಿಲ್ಲವೆಂದೂ’
10 ಅವರು
ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರ ಾ್ಲ.
ಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವರು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕಲಿಸುವರು. ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕುವರು; ನಿನ್ನ
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11 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ

ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.
ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸು; ಅವರ ಸೇವೆಯು ನಿನಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿರಲಿ; ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವವರ ನಡುವನು್ನ
ಮುರಿದು ಅವರ ವೈ ರಿಗಳು ಪುನಃ ಎದು್ದ ಾರದಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನು ಇವರ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ತಪ್ಪಲುಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸು ಾ್ತ
ಇವರನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಇವರು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಾಸಿಸುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13
ೕಸೇಫ್ ಕುಲಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಅವರ ಸೀಮೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.
ಮೇಲಣ ಆ ಾಶದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಮಂಜು, ಕೆಳಗಣ ಾಗರದ ಸೆಲೆ, 14 ವಷರ್ ವಷರ್ಕೂ್ಕ, ತಿಂಗಳು
ತಿಂಗಳಿಗೂ ಆಗುವ ಬೆಳೆ, 15 ಅ ಾದಿ ಾದ ಪವರ್ತಗಳ ಉತ್ಪ ನ ,್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಂದುಂಟಾಗುವ
ಮೇಲು, 16 ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದದೂ್ದ ಮತು್ತ
(ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನ)
ದೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿ ಾತನ ದಯೆಯೂ
ೕಸೇಫ್ ವಂಶದವರ ಾಲಿಗೆ
ಬರಲಿ; ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಪ್ರ ಭು ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಕುಲದವರ ಶಿರ ಾ್ಸ ಗಿರುವ ಇವನ ಮೇಲೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಉಂಟಾಗಲಿ. 17
ೕಸೇಫನ ಜೆ್ಯ ೕಷ್ಠಸಂತತಿಯವರು ಗೂಳಿ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಾಂಭೀಯರ್ವುಳ್ಳವರು.
ಅವರ ಕೊಂಬುಗಳು ಾಡುಕೋಣದ ಕೊಂಬುಗಳಷು್ಟ (ಬಲವುಳ್ಳವು); ಅವುಗಳಿಂದ ಭೂಮಂಡಲದ
ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇರಿದು ಓಡಿಸುವರು. ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದ ಕೊಟಾ್ಯಂತರ ಜನರೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಲ ಾಂತರ ಮಂದಿಯೂ ಇಂಥವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಬೆ

18 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ
ಾಣಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ; ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದ ಾಗಿರಿ. 19 ಅವರು ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಮರಳಿನಲಿ್ಲ, ಭೂಮಿ
ಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
ಅನ್ಯ ಜನಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಾದ್ ಕುಲದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ ಾದ್ಯರ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.
ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡು (ಶತು್ರ ಗಳ) ಭುಜವನೂ್ನ ಅಥ ಾ ಶಿರಸ್ಸ ನೂ್ನ ಮುರಿಯು ಾ್ತರೆ.
21 ಅವರು ದೇಶದ
ದಲನೆಯ ಾಗವನು್ನ ತಮಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನನಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಿತು. ಅವರು ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆತನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾನ್ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ ಾನ್ ಕುಲವು
ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹದಂತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22

ಾ ಾನ್ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರಟು

ಾರಿಬರುವ

ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲವೇ, ನೀನು ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
ಸಂತೃ ಪ್ತ ಾದೆ; ಆತನ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಂಟು.
(ಕಿನೆ್ನರೆತ್) ಸಮುದ್ರ ವೂ
ದ ಣಪ್ರ ದೇಶವೂ ನಿನಗೆ ಾ್ವ ಸ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23

ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಪುತ್ರ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಆಶೇಯರ್ರು ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದಲಿ; ಅವರು
ಸಹೋದರರ ದಯೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ; ಅವರು ಎಣೆ್ಣಯಲೆ್ಲೕ ಾಲನು್ನ ಅದ್ದಲಿ. 25 ನಿಮ್ಮ ಕೋಟೆಯ
ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಮತು್ತ ಾಮ್ರ ದ ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಲಿ; ನೀವು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬಲವಿರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಯೆಶುರೂನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾನರು
ಾರು ಇಲ್ಲ; ಆತನು ಆ ಾಶವನೆ್ನೕರಿ ಮೇಘಾರೂಢ ಾಗಿ
27 ಆದಿಯಿಂದಲೂ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ
ಮ ಾ ಾಂಭೀಯರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವನು.
ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ; ಸ ಾ ದೇವರ ಹಸ್ತವೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ. ಆತನು “ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು; 28 ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆ ಾಶದಿಂದ
24

ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 33:29
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ಾನ್ಯ ವೂ ಮತು್ತ

ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿರುವ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಸೇರಿ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
*
ಾಸಿಸುವವ ಾದರು, ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರು ಸುರ ತ ಾದರು.
29 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನೀವು ಎಷೊ್ಟೕ ಧನ್ಯರು; ನಿಮ್ಮ ಷು್ಟ
ಾಗ್ಯ ವಂತರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಜಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಯುವ ಗು ಾಣಿಯು,
ನಿಮ್ಮ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಕತಿ್ತಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ನೀ ೕ †ಅವರಿಗಿದ್ದ ಎತ್ತರ ಾದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತೕರಿ”
ಎಂಬುದೇ.

34

ೕಶೆಯ ಮರಣ
ೕಶೆಯು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಿಂದ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ನೆಬೋ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಪಿ ಾ್ಗ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅಂದರೆ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೂ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಸೀಮೆ, 2 ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರ ದೇಶ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲಗಳವರ ಸೀಮೆ, ಪಶಿ್ಚಮಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆ, 3 ದ ಣಪ್ರ ದೇಶ, ಚೋಗರೂರಿನ ತನಕ
ಯೆರಿಕೋ ಎಂಬ ಖಜೂರ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಮೈ ಾನ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 4 “ ಾನು
ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವು ಇದೇ; ನಿನಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನದಿ ಾಟಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಯೆಹೋವನ
ಾತಿನಂತೆ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆ ಅಲೆ್ಲೕ
ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು. 6
ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೇತ್ಪೆಗೋರದ ಎದು ಾಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ (ಯೆಹೋವನು)
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು; ಅವನ ಸ ಾಧಿ ಎಲಿ್ಲದೆ
ೕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ
ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದು. 7
ೕಶೆ ಾಯು ಾಗ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬ ಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನ
ಜೀವಕಳೆ ಕುಂದಿಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. 8
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ೕಶೆಗೋಸ್ಕರ ಮೂವತು್ತ
ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ದುಃಖಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲಗೆ
ೕಶೆಯ ಪ್ರ ಾಪದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದವು.
9
ೕಶೆಯು ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಾನವರಸಂಪನ್ನ ಾದನು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಯೆಹೋಶುವನ ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದರು.
10
ೕಶೆಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ
ಮುಂದೆಯೂ, ಅವನ ಪ್ರ ಜಾಪರಿ ಾರದವರ ಮುಂದೆಯೂ ವಿಧವಿಧ ಾದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 12 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದನು.
1
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ಯೆಹೋಶುವನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಯಕನು
ೕಶೆಯ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿಯು ಆದ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಈ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗವನು್ನ ಬರೆದಿರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯ ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನ
ಮರಣದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣದ
ನಂತರ ಹಲ ಾರು ಾಗಗಳನು್ನ ಪರಿಷ ್ಕರಿಸಿ/ಸಂಕಲಿಸಿರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ.
ೕಶೆಯ ಮರಣದಿಂದ
ಯೆಹೋಶುವನ ನೇತೃ ತ ್ವದಲಿ್ಲ ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಜಯಿಸುವವರೆಗಿನ ಾ ಾವಧಿಯನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕವು
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,405 - 1,385 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಬಹುಶಃ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಜಯಿಸಿದ್ದ ದೇಶ ಾದ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ರಚಿಸಿರುವ
ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಯೆಹೋಶುವನು ಇದನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಮುಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ
ಬರೆದನು.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಜಯಿಸಲು
ಾಡಿದ ಸೇ ಾ
ಾ ಾರ್ಚರಣೆಗಳ ಪ ನೋಟವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಗುಪ್ತದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಮತು್ತ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಅಲೆ ಾಟಗಳ ನಂತರ, ಹೊಸ ಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜ ಾಂಗವು ಈಗ ಾಗ್ದತ್ತ
ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು, ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಜಯಿಸಲು ಮತು್ತ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗವು ಅದರ ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ
ಹೇಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗಿನ ಮತು್ತ ಸೀ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ
ದಲು
ಾತುಕೊಟ್ಟ ಆ ಜ ಾಂಗದೊಂದಿಗಿನ ಆತನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗ ಟಿ್ಟ ಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಪು ಾವೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಾಣುತೆ್ತೕವೆ.
ಈ
ಪವಿತ್ರ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಪೀಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಾದ ನಿಷೆ್ಠ ಮತು್ತ ಐಕ್ಯ ತೆ ಮತು್ತ
ಉತ್ಕ ೃ ಷ ್ಟ ನೈ ತಿಕತೆ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರ ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಲು ಮತು್ತ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡಲು
ಇರುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿಜಯ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ವೇಶ — 1:1-5:12
2. ದೇಶದ ವಶೀಕರಣ — 5:13-12:24
3. ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ — 13:1-21:45
4. ಕುಲಗಳ ಐಕ್ಯ ತೆ ಮತು್ತ ಕತರ್ನಿಗೆ ನಿಷೆ್ಠ — 22:1-24:33
ಹೊಳೆ ಾಟುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸೇವಕ ಾದ
ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ 2 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆ ಸತ್ತನು; ನೀನು ಈಗ ಹೊರಟು
1
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ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 3 ಾನು
ೕಶೆಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಾಲಿಡುವ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 4 ಅರಣ್ಯ ಗಳು ಾಗೂ ಈ ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್
ಮ ಾನದಿಯ ವರೆಗಿರುವ ಹಿತಿ್ತಯರ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆಯು ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ
*ಮ ಾ ಾಗರದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 5 ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ

ನಿಲ್ಲ ನು; ಾನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ ಇರುವೆನು. 6 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಈ ಜನರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಇವರಿ ಾಗಿ ನೀನೇ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. 7 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಪೂಣರ್ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು. ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಬೇಡ, ಆಗ
ನೀನು ಸಫಲ ಾಗುವಿ. 8 ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲರಲಿ; ಹಗಲಿರುಳು ಅದನು್ನ
ಾ್ಯ ನಿಸು ಾ್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವೆಲ್ಲವೂ, ನೀನು ಹೋಗುವ
ಾಗರ್ಗಳು ಸಫಲ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಚುರುಕು ಬುದಿ್ಧಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ರೂ ಾಂತರ ಹೊಂದುವಿ. 9 ಾನು
ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು
ಹೋಗುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶ
ಾರಿಗಳಿಗೆ 11 “ನೀವು ಾಳೆಯದ ಎಲೆ್ಲಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ
‘ನೀವು ಇನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಈ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಅಂದನು.
10 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರ ಅಧಿ

12

ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ, ಾದ್ಯರಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೂ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ 13 “ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ.
14 ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳೂ
ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ
ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ
ಹೊರಟು, ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೂ ನಿಮ್ಮಂತೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ,
ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ” ಎಂದನು. 16 ಆಗ ಅವರು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ “ನೀನು ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ಎಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. 17 ಾವು
ೕಶೆಯ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳಿಗೂ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆವು. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ
ಇರಲಿ. 18 ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗತಕ್ಕವನು; ಆದುದರಿಂದ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
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ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ “ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಾ ಾನ್
ದೇಶದ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಾ ಾಬಳೆಂಬ
ವೇಶೆ್ಯಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಜನರು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನಿಗೆ “ಇಗೋ, ಈ ಾತಿ್ರ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೊಂಚು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. 3 ಆಗ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನು ಾ ಾಬಳಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಆ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪ ಸು; ಅವರು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೊಂಚು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ ಕೇಳಲು ಬಂದವರಿಗೆ,
“ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ ನಿಜ; ಅವರು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
5 ಊರ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲಲೆ್ಲೕ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆಂಬುದು ಗೊತಿ್ತಲ.್ಲ
ಬೇಗನೆ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟರಿ; ನಿಮಗೆ ಸಿ ಾ್ಕರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 6 ಆದರೆ ಅವಳು ಆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತಸಿ, ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸೆಣಬಿನ ಹೊರೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ ್ಟದ್ದಳು. 7 ಅರಸನ
ಆಳುಗಳು
ದರ್ನಿನ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ ಹೊಳೆ ಾಟುವ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಹುಡುಕಿದರು. ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟವವರು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು.
8

ಆ ಗೂಢಚಾರರು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವ
ದಲೇ ಆಕೆಯು
ಾಳಿಗೆ ಹತಿ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ 9 “ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಮ ಾಭಯವುಂಟಾಗಿದೆ; ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಂಗೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
10 ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
ಬತಿ್ತಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದನೂ್ನ, ನೀವು
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಓಗ್ ಎಂಬ ಅ ೕರಿಯರ
ಅರಸರಿಬ್ಬರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಕೇಳಿ 11 ನಮ್ಮ ಎದೆ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರಿಸುವ
ಧೈ ಯರ್ವು
ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು. 12 ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ನಂಬತಕ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಸಹ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ನೀಡಬೇಕು. 13 ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯನೂ್ನ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನೂ್ನ ಅವರಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡದೆ ಉಳಿಸುವು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು. 14 ಆಗ
ಆ ಗೂಢಚಾರರು “ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನು್ನ ಬಹಿರಂಗ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ
ಹೊಣೆ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ; ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾವು ಕೊಟ್ಟ
ಾತಿನಂತೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ದಯೆಯಿಂದಲೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು” ಅಂದರು. 15 ಅವಳ
ಮನೆಯು ಊರಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ 16 “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವವರಿಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ, ತರು ಾಯ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದಳು.
17 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಆಕೆಗೆ “ ಾವು ಹೇಳುವ
ಾತಿನಂತೆ ನೀನು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನಮಿ್ಮಂದ
ಾಡಿಸಿದ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ಾವು ಹೊಣೆ ಾರರಲ್ಲ; 18 ಾವು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸು ಾಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಇಳಿಸಿದ ಕಿಟಿಕಿಗೆ *ಈ ಕೆಂಪು ಾರವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನೂ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಬಂಧುಬಳಗದವರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 19 ಅವರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ
ಮನೆಬಿಟು್ಟ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಾರಣರು; ಅದಕೆ್ಕ ಾವು ಹೊಣೆ ಾರರಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರ ಮೇಲೆ
ಾ ಾದರೂ ಕೈ ಾಡಿ ಾ್ದದರೆ ಆ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಇರುವುದು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸಿದ
*
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ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ಾವು ಹೊಣೆ ಾರರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಾತಿನಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು; ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಂಪು ಾರವನು್ನ ಕಿಟಿಕಿಗೆ
ಕಟಿ್ಟದಳು.
22 ಗೂಢಚಾರರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಸೇರಿ ಬೆನ್ನಟು್ಟ ವವರು ಹಿಂದಿರುಗುವ ತನಕ
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಾಲ ಅಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನಟು್ಟವವರು ಅವರನು್ನ ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಹುಡುಕಿ ಾಣದೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 23 ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು, ಹೊಳೆ ಾಟಿ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು “ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ
ನಡುಗು ಾ್ತ ಕಂಗೆಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು “ನಿಮ್ಮ

3

ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದು್ದ
1 ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲೕ ಎದ್ದನು; ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಟಿ್ಟೕಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ
ದರ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಾಟುವ
ದಲು ಅಲೆ್ಲೕ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾಳೆಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ 3 “ ಾಜಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. 4 ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಮಂಜೂಷಕೂ್ಕ ಸು ಾರು *ಎರಡು ಾವಿರ

ಳ ಅಂತರವಿರಬೇಕು; ಹತಿ್ತರ ಹೋಗ ಾರದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇ ಾದ
ಾಗರ್ವು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದರು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಯೆಹೋವನು ಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು
ಾಜಕರಿಗೆ “ನೀವು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂ ಾಗಿ ನಡೆದು ಹೊಳೆ ಾಟಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು ಆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋದರು.
7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ ಾನು ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
ಘನಪಡಿಸುವೆನು; ಾನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರುವೆನೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 8 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ
ಾಜಕರು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಅಂಚಿಗೆ
ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
10 “ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಆತನು ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ,
ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರನು್ನ, ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಓಡಿಸಿಬಿಡುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 11 ಹೇಗೆಂದರೆ ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗಿ
ದರ್ನಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯವುದು. 12 ಆಗ ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13 ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವ
ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ
ದರ್ನ್
ನದಿಯ ನೀರಲಿ್ಲ ಇಡುತ್ತಲೇ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ಮುಂದೆ ಾಗದೆ, ಅಲೆ್ಲೕ ಾಶಿ ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
14 ಜನರು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೊರಟರು.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. 15 ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ
ಾಜಕರು
ದರ್ನಿಗೆ ಬಂದು, ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಇಡುತ್ತಲೇ ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದಡಮೀರಿ
ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ನೀರು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 16 ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನೀರು
*
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ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಚಾರೆ ಾನಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಆ ಾಮ್ ಊರಿನ ತನಕ ಾಶಿ ಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಕೆಳಗಿನ
ನೀರು ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಲವಣಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು ಜನರು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊಳೆ ಾಟಿದರು. 17 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ
ಾಜಕರು
ದರ್ನಿನ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು
ಹೋದರು. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಗೆ ತಲುಪಿದರು.

4
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರು
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಗೆ ಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ 2 “ನೀನು
ಜನರೊಳಗಿಂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು 3
ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾಜಕರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈಚೇ ದಡಕೆ್ಕ
ತಂದು ನೀವು ಈ ಾತಿ್ರ ತಂಗುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸು ಎಂದನು. 4 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ನಂತೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ 5 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂ ಾಗಿ
ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಸರಿ ಾಗುವಂತೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 6 ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಗುರು ಾಗಿರುವವು. ಮುಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ‘ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ 7 ನೀವು
ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು
ದರ್ನ್ ನದಿ ಾಟು ಾಗ ಅದರ ಮುಂದೆ
ದರ್ನಿನ ನೀರು ನಿಂತುಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿರಿ.
ದರ್ನಿನ ನೀರು ನಿಂತು ಹೋಯಿತೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಾ ಗ ಾಗಿರುವವು” ಅಂದನು. 8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕುಲಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಾವು ಇಳುಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ
ಾಜಕರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇವೆ. 10
ೕಶೆಯು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸುವ
ತನಕ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ
ಾಜಕರು
ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. 11 ಜನರು ಬೇಗನೆ ಹೊಳೆ
ಾಟಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಆಚೆ ದಡ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹೊಳೆ
ಾಟಿ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೋದರು. 12 ರೂಬೇನ್ಯರೂ, ಾದ್ಯರೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಗೋತ್ರ ದವರೂ
ೕಶೆಯು ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ದ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೊರಟು
ಹೊಳೆ ಾಟಿದರು. 13 ಸು ಾರು ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಭಟರು ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬೈ ಲಿಗೆ ಬಂದರು: 14 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಘನಪಡಿಸಿದನು. ಅವರು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೋ ಾಗೆಯೇ
ಯೆಹೋಶುವನು ಭಯ ಮತು್ತ ೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. 15-16 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ “ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ
ಾಜಕರಿಗೆ
ದರ್ನಿನ ಹೊಳೆಯಿಂದ
17
ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದನು.
ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಾಜಕರಿಗೆ
ದರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತ್ತ
ಾಜಕರು
ದರ್ನಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳನಿ್ನಟ ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನೀರು
ದಲಿನಂತೆ ಬಂದು,
ದರ್ನ್ ನದಿಯು ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯಿತು.
19 ಜನರು
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿ ಬಂದು ಯೆರಿಕೋವಿನ
20 ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಪೂವರ್ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ತಂಗಿದರು.
1
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ದರ್ನಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ, “ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದರೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ 22 ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಒಣನೆಲ ಾಗಿದ್ದ ಈ
ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿ
ಬಂದ್ದದರ ಗುರುತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಟಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಈ
ದರ್ನನು್ನ
24 ಇದರಿಂದ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು
ಬತಿ್ತಸಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಪ ಾಕ್ರ ಮವುಳ್ಳದೆ್ದಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ
ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದನು.
21

5

ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಾಡ ಾದ ಸುನ್ನತಿ ಸಂ ಾ್ಕರ ಾಗೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದು್ದ
1
ದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಾ ಾನ್ಯರ ಾಜರು, ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ
ದರ್ನಿನ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ, ಅವರನು್ನ
ಾಟಿಸಿದನೆಂಬ ಾತೆರ್ ಕೇಳಲು ಅವರ ಎದೆ
ಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವರು
ಬಲಗುಂದಿ ಹೋದರು.
2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ನೀನು ಕಲಿ್ಲ ನ ಚೂರಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಲು 3 ಯೆಹೋಶುವನು ಕಲಿ್ಲ ನ ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
*ಸುನ್ನತಿ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿದನು. 4 ಯೆಹೋಶುವನು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾರಣವೇನಂದರೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೀರರೆಲ್ಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬಂದ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸತು್ತ ಹೋದರು. 5 ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಾ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
6 ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಭಟರೆಲ್ಲರು ಸಂ ಾರ ಾಗುವ ತನಕ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಅರಣ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ಅಲೆಯುತಿ್ತರಬೇ ಾಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಆ ಜನರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ † ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆಯಿಟ್ಟ ನು. 7 ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿದನು.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಅವರಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. 8 ಸುನ್ನತಿ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ
ಜನರು ಾಸಿ ಾಗುವ ತನಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು. 9 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
“ ಾನು ಐಗುಪ ರ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿ ಾರಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ‡ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.

10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ತಂಗಿ ಾ್ದಗ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ
ಾಯಂ ಾಲ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬೈ ಲಿನಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 11 ಮರುದಿನದಿಂದ ಆ ದೇಶದ
ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಉಪ
ೕಗಿಸಲು ತೊಡಗಿದರು.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅದೇ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ, ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನೂ್ನ ತಿಂದರು. 12 ಆ ದೇಶದ ಹುಟು್ಟ ವಳಿಯನು್ನ
ಊಟ ಾಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ಮನ್ನವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಆ ವಷರ್ವೆಲ್ಲ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಉತ್ಪ ನ ್ನವನೆ್ನೕ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದದು್ದ

ಾ್ದಗ ಒಮೆ್ಮ ತನ್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು §ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಹಿರಿದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಯೆಹೋಶುವನು
13 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಇ
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ಅವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ “ನೀನು ನಮ್ಮ ವನೋ ಅಥ ಾ ಶತು್ರ ಪಕ್ಷದವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
14 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು “ ಾನು ಅಂಥವನಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ; ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ “ಒಡೆ ಾ, ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾದ
ನನಗೆ ಏನು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಅನ್ನಲು 15 ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು “ನಿನ್ನ ಾಲಿನ
ಕೆರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.

6

ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪತನ
ಯೆರಿಕೋವಿನವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು.
ಾರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ
“ನೋಡು, ಾನು ಯೆರಿಕೋವನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ಾಗೂ ಯುದ್ಧವೀರರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ನಿನ್ನ ಭಟರೆಲ್ಲ ಆರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಾರಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತ್ತಲಿ. 4 ಏಳು ಮಂದಿ
ಾಜಕರು
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿ. ಏಳನೆಯ ದಿನ ನೀವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಏಳು ಾರಿ ಸುತ್ತಬೇಕು;
ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಬೇಕು. 5 ಅವರು ದೀಘರ್ ಾಗಿ ಊದುವ
ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ. ಆಗ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯು ಾನೇ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು; ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಆಗ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಏಳು ಮಂದಿ
ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿ” ಎಂದನು. 7 ಮತು್ತ ಅವನು ಜನರಿಗೆ “ನೀವು
ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತಿ್ತರಿ. ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಏಳು ಮಂದಿ
ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಊದು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರು. ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತು. 9 ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದವರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತಿ್ತದ್ದ
ಾಜಕರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. ಹಿಂಬದಿಯ ದಂಡು ಮಂಜೂಷದ ಹಿಂದಿತು್ತ.
ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಊದುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ “ನೀವು ಈಗ ಆಭರ್ಟಿಸ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ
ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಒಂದು ಾ ಾದರೂ ಹೊರಡದಿರಲಿ. ಆಭರ್ಟಿಸಿರೆಂದು ಾನು
ಹೇಳುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 11 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಒಂದು ಾರಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರ ದ ಣೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾತಿ್ರ ಕಳೆದರು.
12 ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲೕ ಎದ್ದನು.
ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. 13 ಏಳು ಮಂದಿ
ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರು ಅವರ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂಬದಿಯ ದಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಹಿಂದಿತು್ತ. ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಹೀಗೆ
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 15 ಆರು ದಿನ ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಾಡಿದರು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೂ
ೕರ್ದಯ ಾಗುತ್ತಲೇ ಎದು್ದ ಅದೇ ಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಏಳು ಾರಿ ಸುತಿ್ತದರು. ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಅದನು್ನ ಏಳು ಾರಿ ಸುತಿ್ತದರು. 16 ಏಳನೆಯ ಾರಿ ಸುತು್ತ ಾಗ
ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಲು ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 17 ಇದೂ ಇದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದವುಗಳೇ
ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ವೇಶೆ್ಯ ಾದ ಾ ಾಬಳೂ ಅವಳ ಸಂಗಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿಯಲಿ.
18 ನೀ ಾದರೋ
ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಅವಳು ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದಳ ಾ್ಲ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
1
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ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಾಳೆಯವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿ ಾಶ ಾದೀತು.
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವೂ, ಾಮ್ರ ಕಬಿ್ಬಣಗಳ ಾತೆ್ರ ಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿದು್ದ ಆತನ
ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರತಕ್ಕವುಗಳು” ಎಂದನು. 20 ಕೂಡಲೆ ಜನರ ಆಭರ್ಟವೂ ಕೊಂಬುಗಳ ಧ ್ವನಿಯೂ
ಉಂಟಾದವು. ಜನರು ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯು ಾನೇ
ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ ಹೋದನು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಶ ಾಯಿತು.
21 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಹುಡುಗರನೂ್ನ, ಮುದುಕರನೂ್ನ, ದನ, ಕುರಿ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
22 ಯೆಹೋಶುವನು ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ “ನೀವು ಆ ವೇಶೆ್ಯ ಯ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದಂತೆ ಅವಳನೂ್ನ ಅವಳಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 23 ಆ
ೌವನಸ್ಥರು ಹೋಗಿ ಾ ಾಬಳನೂ್ನ ಅವಳ
ತಂದೆ ಾಯಿಯನು್ನ, ಸಹೋದರರನು್ನ, ಅವಳಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ, ಅವಳ ಗೋತ್ರ ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ತಂದು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರು. 24 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಾಮ್ರ ಕಬಿ್ಬಣಗಳ ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 25 ವೇಶೆ್ಯ ಾದ ಾ ಾಬಳು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವಳನೂ್ನ,
ಅವಳ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನೂ್ನ, ಅವಳಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಅವಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
26 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಂದ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
“ಈ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕುವ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿರಲಿ.
ಅಂಥವನು ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕು ಾಗ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನನೂ್ನ
ಾಗಿಲುಗಳನಿ್ನಡು ಾಗ ಕಿರಿಯ ಮಗನನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನ ಕೀತಿರ್ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.
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ಆ ಾನನ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗುಂಟಾದ ಅಪಜಯವೂ ಅವನಿ ಾದ ಶಿ ಯೂ
1 ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರ ದವನೂ, ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬದವನೂ, ಕಮೀರ್ಯ
ಮಗನೂ ಆದ ಆ ಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರು ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.
2 ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕರೆದು “ನೀವು ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ಬೇತೇಲಿನ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಬೇ ಾವೆನಿನ
ಸಮೀಪದಲೂ್ಲ ಇರುವ ‘ಆಯಿ’ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವರನು್ನ ಯೆರಿಕೋವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ,
3 ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಹೋಗುವುದು ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲ; ಎರಡು ಅಥ ಾ
ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಹೋದರೆ ಾಕು. ಅವರೇ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಜಯಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಸುಮ್ಮ ನೆ ದಣಿಸುವುದೇತಕೆ? ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಅದರಂತೆ ಸು ಾರು
ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಆಯಿ ಊರಿನವರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿ
ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 5 ಆಯಿ ಊರಿನವರು ಅವರನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲಿನಿಂದ *ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳವರೆಗೂ
ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಇಳಿನೆಲದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಸು ಾರು ಮೂವ ಾ್ತರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಧೈ ಯರ್ ಕುಂದಿಹೋಯಿತು.
*

7:5 ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಶೆ ಾ್ರ ಯಿಮ್.
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ಯೆಹೋಶುವನು 7:25

6

ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭೂದಿಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ಬೋರಲು ಬಿದ್ದರು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು “ಅ
್ಯ ೕ, ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆ ಾಟಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅ ೕರಿಯರ ಕೈ ಗೊಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?
ಾವು ಇಷೆ್ಟೕ ಾಕೆಂದು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿತು್ತ. 8 ಕತರ್ನೇ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಬೇ ಾಯಿತ ಾ್ಲ. 9 ಾನು ಏನು ಾನೇ ಹೇಳಲಿ? ಾ ಾನ್ಯರೂ
ಮತು್ತ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಉಳಿಯದಂತೆ
ಾಡುವರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ತದ ಹೆಸರನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು
ಾಡುವಿ?”
ಎಂದನು. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ “ಏಳು, ನೀನು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಬೋರಲು
ಬಿದಿ್ದರುವುದೇಕೆ? 11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ
ಮೀಸ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದ ತಮ್ಮ ಾ ಾನುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ ವಂಚಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 12 ಆದುದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಶತು್ರ ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತರೇ ಸರಿ.
ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ತನಕ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
13 ನೀನೆದು್ದ ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೇ, ಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ವಸು್ತವಿದೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ತನಕ ಶತು್ರ ಗಳ
ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 14 ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವು ಕುಲ
ಕುಲ ಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಯೆಹೋವನು
ಾವ ಕುಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೋ ಆ ಕುಲವು ಗೋತ್ರ
ಗೋತ್ರ ಾಗಿ,
ಾವ ಗೋತ್ರ ವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೋ ಆ ಗೋತ್ರ ವು ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಬೇಕು.
ಾವ ಕುಟುಂಬನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೋ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಬೇಕು. 15 ಾವನು ಮೀಸ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನೆಂದು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡು ಾ್ತನೋ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಸುಡಲ್ಪಡಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂಬುದೇ.
16 ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳನು್ನ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಬರ ಾಡಲು ಯೆಹೂದ
ಕುಲವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 17 ಅದರ ಗೋತ್ರ ಗಳನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರ ವು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು. ಅ
ಗೋತ್ರ ದ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 18 ಆ ಕುಟುಂಬದ
ಪುರುಷರನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರ ದವನೂ ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬದವನೂ
ಕಮೀರ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಆ ಾನನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನು. 19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾನನಿಗೆ “ನನ್ನ
ಮಗನೇ, ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ †ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸು.
ನೀನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು,
ಾವುದನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ” ಅಂದನು. 20-21 ಆ ಾನನು, “ ಾನು
ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿ್ದದು
ನಿಜ. ಾನು ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ಶಿ ಾರ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ಇನೂ್ನರು ರೂ ಾಯಿ
ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಐವತು್ತ ರೂ ಾಯಿ ತೂಕದ ಬಂ ಾರದ ಗಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ
ೕಹಿಸಿ
ಆಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಗು ಾರದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹೂತಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಬೆಳಿ್ಳಯು
ಅಂಗಿಯ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದನು. 22 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು
ಓಡಿಹೋಗಿ ಹುಡುಕ ಾಗಿ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಹೂತಿಡ ಾಗಿತು್ತ. ಬೆಳಿ್ಳಯು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇತು್ತ.
23 ಆಳುಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಗು ಾರದೊಳಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ
ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. 24 ಯೆಹೋಶುವನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ,
ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಿ್ಳ, ನಿಲುವಂಗಿ, ಬಂ ಾರದ ಗಟಿ್ಟ, ಅವನ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ದನ ಕರು, ಕತೆ್ತ, ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾರದ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಆಕೋರಿನ ತಗಿ್ಗಗೆ
ಒಯ್ದರು. 25 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾನನಿಗೆ “ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಈ ಹೊತು್ತ
†
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ಯೆಹೋಶುವನು 7:26

317
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ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಅವನಿಗಿದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 26 ಅವನ ಮೇಲೆ
ಕಲು್ಲಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಾಶಿಯು ನಿ ಾರ್ಣ ಾಯಿತು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ಕೋ ಾಗಿ್ನ ತಣ್ಣ ಾಯಿತು. ಈ ಸಂಗತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ‡ಆಕೋರಿನ ತಗು್ಗ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.
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ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ವಧೀನ
1 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ; ಎದು್ದ ಭಟರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ನೋಡು, ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಅರಸ, ಪ್ರ ಜೆ, ನಗರ,
ಸೀಮೆ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 2 ಯೆರಿಕೋವಿಗೂ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಆಯಿಗೂ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ
ಾಡು. ಆದರೆ ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆ ಊರಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿ”
3 ಅಂತೆಯೇ ಯೆಹೋಶುವನು ಎದು್ದ ಭಟರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಆಯಿಗೆ
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 4 “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಹುದೂರ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ; ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
5 ಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆವು.
ಅವರು
ದಲಿನಂತೆ ನ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಾವು ಓಡಿ ಹೋಗುವೆವು. 6 ಇವರು
ದಲಿನಂತೆ
ನಮಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ವರು; ಾವು ಓಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವೆವು. 7 ಾವೂ ಅವರೂ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೂರ ಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹೊಂಚಿ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು. 8 ನೀವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನ
ಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ. ಇದೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೇ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅವರು ಹೊಂಚು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಬೇತೇಲಿಗೂ ಆಯಿಗೂ ನಡುವೆ ಆಯಿ
ಎಂಬ ಊರಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಕಳೆದನು.
10 ಅವನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ
ಆಯಿಗೆ ಹೊರಟನು. 11 ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅದರ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೂ ಆಯಿಗೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಗು್ಗ ಇತು್ತ. 12 ಯೆಹೋಶುವನು
ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಐದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇತೇಲಿಗೂ ಆಯಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣದ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇರಿಸಿದನು. 13 ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೂ್ನ
ಪಟ್ಟಣದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೂ್ನ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋದನು. 14 ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಅರಸನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ತ್ವರೆ ಾಗಿ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನೂ ಅವನ
ಜನರೂ ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರ ದೇಶವು ಾಣುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
15 ಯೆಹೋಶುವನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ
ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಸೋತವರೋ ಎಂಬಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದರು. 16 ಆಯಿ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದವರು ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
17 ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ದೂರ ಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದರು.
‡

7:26 ತೊಂದರೆಯ ತಗು್ಗ.
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ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಊರ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಬಿಟು್ಟ ಎಲ್ಲರೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟರು. 18 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ನಿನ್ನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಈಟಿಯನು್ನ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು; ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎನ್ನಲು ಅವನು ಅದನು್ನ ಚಾಚಿದನು. 19 ಅವನು ಈಟಿಯನು್ನ ಚಾಚಿದ ಕೂಡಲೆ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದವರು
ಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದು್ದ ಓಡಿಬಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗ ಕೂಡಲೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚದರು. 20 ಆಯಿ
ಎಂಬ ಊರಿನ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಗೆಯು ಆ ಾಶದೆತ್ತರಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವುದನು್ನ
ಕಂಡು
ಾವ
ಾಗರ್ದಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಇದ್ದರು.
ಅರಣ್ಯ ದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಹಿಂದಟು್ಟವವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. 21 ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ ಪಟ್ಟಣವು
ಹೊಂಚಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ ಾ್ವಧೀನ ಾದದ್ದನೂ್ನ, ಹೊಗೆಯು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಆಯಿ ಊರಿನ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 22 ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದವರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ
ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಾವನೂ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 23 ಆಯಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನನು್ನ ಾತ್ರ ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿದು ಯೆಹೋಶುವನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 24 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಅರಣ್ಯ ದವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದ
ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಕೊಂದರು. 25 ಆ ದಿನ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತ ಗಂಡಸರ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರ ಸಂಖೆ್ಯ
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ. 26 ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲರೂ ಹತ ಾಗುವವರೆಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಈಟಿ ಹಿಡಿದು
ಚಾಚಿದ ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. 27 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು
ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಪಶು ಾ್ರ ಣಿ
ದ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
28 ಯೆಹೋಶುವನು ಆಯಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಂತೆ
ಾಳುದಿಬ್ಬವ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 29 ಆಯಿ ಊರಿನ
ಅರಸನನು್ನ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ಮರಕೆ್ಕ ನೇತು ಾಕಿಸಿ ಸೂಯರ್ನು ಅಸ್ತಮಿಸು ಾಗ ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅದನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲಿ್ಲ ನ ದೊಡ್ಡ ಾಶಿಯನು್ನ
ಾಕಿಸಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ.
ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೂ್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಾ ಾಯಣ
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ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾಗೂ
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಏ ಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ಉಳಿಯು ಮುಟ್ಟದ ಹುಟು್ಟಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೇ
ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು 31 ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 32 ಯೆಹೋಶುವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಒಂದು ಪ್ರ ತಿಯನು್ನ ಬರೆದನು. 33 ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು,
ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಪರದೇಶದವರೂ ಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರೂ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹೊತ್ತ ಲೇವಿಯ ಾದ
ಾಜಕರ
ಎದು ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಅಧರ್ಜನರೂ, ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಅಧರ್
ಜನರೂ, ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು
ದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ನುಡಿಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿಂತರು. 34 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಎ ಾ್ಲ ಅಶೀ ಾರ್ದದ
ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಗೂ ಾಪ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಆ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಓದಿದನು. 35
ೕಶೆಯು
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ, ಪರದೇಶದವರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಸವರ್ಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.
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ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ಉಳಿದದೂ್ದ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಾಸ ಾದದೂ್ದ
1
ದರ್ನ್ ನದಿಯ *ಆಚೆಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶ, ಕಣಿವೆ ಪ್ರ ದೇಶ, ಲೆಬನೋನಿನ
ಎದುರಿಗಿರುವ ಮ ಾ ಾಗರದ ತೀರಪ್ರ ದೇಶ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ೕರಿಯ, ಹಿತಿ್ತಯ,
ಾ ಾನ್, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ, ಹಿವಿ್ವಯ, ಯೆಬೂಸಿಯ ಾಜರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು ಾಗೂ
2 ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕೂಡಿಕೊಂಡರು.
3 ಯೆರಿಕೋವಿನವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರನೂ್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಸುದಿ್ದಯು
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು 4 ಅವರು ಒಂದು ಉ ಾಯವನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಗೋಣಿ ತಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಕಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಪೆ ಾಕಿದ
ಾ್ರ ಾರಸದ ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಹೇರಿದರು, 5 ಹರಿದುಹೋಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.
ಹಳೆಯ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡರು. ಒಣರೊಟಿ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಬುತಿ್ತ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. 6 ಾವು
ಾಯ ಾರಿಗಳೆಂದು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೂ
“ ಾವು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು”
ಎಂದು ಕೇಳಿ ಕೊಂಡರು. 7 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಹಿವಿ್ವಯ ಾದ ಅವರಿಗೆ “ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 8 ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಾಸರು” ಎಂದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ “ನೀವು
ಾರು? ಎಲಿ್ಲಯವರು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 9 ಅವರು
“ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೂ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 10 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನ್, ಅಷ್ಟರೋತಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗ್ ಎಂಬ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 11 ‘ನೀವು ಪ್ರ ಾಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬುತಿ್ತೕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು
“ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು”, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 12 ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಮನೆಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರ ಾಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ರೊಟಿ್ಟ ಬಿಸಿ ಾಗಿತು್ತ. ಈಗ ಒಣಗಿ
ಚೂರುಚೂ ಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. 13 ಾವು ಾ್ರ ಾರಸ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಹೊಸ ಾಗಿದ್ದವು;
ಈಗ ಹರಿದುಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳು ಾಗೂ ಕೆರಗಳು ದೀಘರ್ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಸವೆದುಹೋಗಿವೆ’ ”
ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 14 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ಬುತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೊಡನೆ “ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಾಂತಿ ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಸಭೆಯ ಾಯಕರೂ ಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಜನರ
ಪ್ರ ಾನರೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
16 ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸಿಸುವವರೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹೊರಟು ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್, ಕೆಫೀ ಾ, ಬೇರೋತ್, ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳನು್ನ ಸೇರಿದರು. ಆಗ
ಆ ಊರುಗಳು ಆ ಜನರದೆ್ದೕ ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 18 ಸಭೆಯ ಾಯಕರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗೊಣ ಾಡಿದರು. 19 ಆಗ ಾಯಕರೆಲ್ಲರು
ಸಭೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ “ ಾವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾಗದು. 20 ಾವು ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
*
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ಾರದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಬೇಕು. ಾವು ಹೀಗೆ ಾಡೋಣ, ಅವರನು್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ 21 ಅವರು ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೀಳುವವರೂ ನೀರು ಹೊರುವವರೂ ಆಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಾಯಕರ ಾತಿನಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. 22 ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್ಯರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ
“ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹು ದೂರದವರೆಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?
23 ಇದರಿಂದ ನೀವು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತರು! ನೀವು
ಾ ಾಗಲೂ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ
ಹೊಡೆಯುವವರೂ ನೀರುತರುವವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು” ಎಂದನು. 24 ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಗೆ ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡು ಾಗ
ನೀವು ಇದರ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು’ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣ
ತೆಗೆಯುವಿರೆಂದು ಹೆದರಿ ಹೀಗೆ
ಾಡಿದೆವು. 25 ಇಗೋ, ಈಗ ಾವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ; ನಿನಗೆ
ಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಾ್ಯಯ ಾದುದು್ದ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ನಮಗೆ ಾಡು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 26 ಯೆಹೋಶುವನು ಾನು
ದಲು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು. ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಹತ ಾಗದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 27 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟ ಾಗುವ ಆತನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಕಡಿಯುವವರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಗೂ ನೀರು
ಹೊರುವವರ ಾ್ನ ಗಿ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ.

10
ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋಶುವನು ಆಯಿ ನಗರವನು್ನ, ಅದರ ಅರಸನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಯೆರಿಕೋವನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ

ಹೇಗೆ ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 2 ಆಯಿ
ಎಂಬ ಊರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೂ, ಒಂದು ಾಜ ಾನಿಯಷು್ಟ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವೂ ಆಗಿರುವ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸ ಾದ
ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟ ನು. 3 ಆದುದರಿಂದ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೋ ಾಮ್,
ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ ಾದ ಪಿ ಾಮ್, ಾಕೀಷಿನ ಅರಸ ಾದ
ಾಫೀಯ, ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ ಾದ
ದೆಬೀರ್ ಇವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 “ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ, ಾವು
ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡಲೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಂಗಡಲೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್, ಯಮೂರ್ತ್,
ಾಕೀಷ್, ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಐದು ಮಂದಿ ಅ ೕರಿಯ ಾಜರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿ ದಂಡೆತಿ್ತ
ಬಂದರು. ಅವರು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 6 ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್ಯರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೋಶುವನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. “ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ, ಬೇಗನೆ
ಬಂದು ಸ ಾಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಅ ೕರಿಯ
ಾಜರಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿರಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಎ ಾ್ಲ ಭಟರ ಮತು್ತ
ಯುದ್ಧವೀರರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು. 8 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ
“ಹೆದರಬೇಡ, ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು 9 ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಬಿಟು್ಟ ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ತಟ್ಟ ನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು.
10 ಆ ಅ
ೕರಿಯರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನ ಹತಿ್ತರ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಬೇತ್ಹೋರೋನ್ ಎಂಬ
ಬೆಟ್ಟದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಜೇಕ, ಮಕೆ್ಕೕದ ಎಂಬ ಊರುಗಳವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
11 ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ಬೆಂಗೊಟು್ಟ ಬೇತ್ಹೋರೋನಿನ ಇಳಿಜಾರಿನಲಿ್ಲ ಓಡು ಾ್ತ ಅಜೇಕವನು್ನ
ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು.
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ಯೆಹೋಶುವನು 10:27

ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕರು ಸತ್ತರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂ ಾರ ಾದವರಿಗಿಂತ ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ
ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾದವರೇ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಾಗಿದ್ದರು.
12

ಯೆಹೋವನು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
“ಸೂಯರ್ನೇ, ನೀನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಲು್ಲ;
ಚಂದ್ರ ನೇ, ನೀನು ಅ ಾ್ಯ ಲೋನ್ ಕಣಿವೆಯಲೆ್ಲೕ ನಿಲು್ಲ”
ಎಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

13 ಇ

ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ತನಕ

ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಾಗೆಯೇ ನಿಂತರು.
ಈ ಾತು ಾ ಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲವೆ?
ಹೀಗೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಲು ಆತುರ ಪಡದೆ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದಿನ ಪೂತಿರ್ ಆ ಾಶದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ
ನಿಂತನು.
14 ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟ ದಿನವು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹಿಂದೆಯೂ
ಮುಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
15 ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

16 ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಕೆ್ಕೕದದ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 17 ಜನರು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ಆ ಐದು ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಮಕೆ್ಕೕದದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 18 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ “ಆ ಗವಿಯ ಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಹೊರಳಿಸಿ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಇಡಿರಿ. ನೀ ಾದರೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬೇಗನೆ
ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಹತ ಾಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿರಿ. 19 ಅವರನು್ನ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ?”
ಎಂದನು. 20 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸೋಲಿಸಿ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಾತ್ರ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಾದರೋ ಮಕೆ್ಕೕದದಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನೂ
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 22 ಅನಂತರ
ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ “ಗವಿಯ ಾಯನು್ನ ತೆರೆದು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ”
ಎಂದನು. 23 ಅವರು ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್, ಯಮೂರ್ತ್, ಾಕೀಷ್, ಎಗೊ್ಲೕನ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಗವಿಯಿಂದ ಎಳೆದು ಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
24 ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕರೆಸಿ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದಿದ್ದ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ “ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಈ ಅರಸರ ಕೊರಳಿನ ಮೇಲೆ ಾದಗಳನಿ್ನಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವರ ಕುತಿ್ತಗೆಯ ಮೇಲೆ ಾಲಿಟ್ಟರು. 25 ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ
“ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿ, ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರಿ. ನಿ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವ
ಎ ಾ್ಲ ವೈ ರಿಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಅನಂತರ ಆ
ಅರಸರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ ಐದು ಮರಗಳಿಗೆ ನೇತು ಾಕಿಸಿದನು. ಅವರ ಶವಗಳು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ
ತೂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 27 ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನದ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಮರಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗವಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಾಕಿ ಅದರ ಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಹೊರಳಿಸಿದರು. ಆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುತ್ತವೆ.

ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಾಗವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ವಶ ಾದದು್ದ
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ಅದೇ ದಿನ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಕೆ್ಕೕದವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡನು. ಅ ಊರಿನ ಾಜ
ಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನಿಗೆ
ಾಡಿದಂತೆ ಈ ಅರಸನಿಗೂ ಾಡಿದನು.
29 ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಮಕೆ್ಕೕದದಿಂದ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯವರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 30 ಯೆಹೋವನು ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕೈ ವಶ ಾಡಿದನು.
ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಅರಸನಿ ಾದ ಗತಿಯೇ ಇವರ ಅರಸನಿಗೂ ಆಯಿತು.
31 ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಾಕೀಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 32 ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅದನು್ನ
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಜನರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಲಿಬ್ನದವರಿ ಾದ ಗತಿಯೇ ಇವರಿಗೂ ಆಯಿತು.
33 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಕೀಷಿನವರ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೋ ಾಮನನೂ್ನ
ಅವನ ಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸದೆಬಡಿದನು. ಒಬ್ಬ ನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
34 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಎಗೊ್ಲೕನಿಗೆ ಬಂದು
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 35 ಅವರು ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದು ಾಕೀಷಿನವರಿಗೆ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
36 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಎಗೊ್ಲೕನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ 37 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಅದರ ಾಜಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಎಗೊ್ಲೕನಿನಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ; ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಜನರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.
38 ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ದೆಬೀರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲಯವರೊಡನೆ
39 ಅದನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
ಾಜಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೂ ಅದರ
ಅರಸನಿಗೂ ಲಿಬ್ನಕೂ್ಕ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ ಆದ ಗತಿಯೇ ದೆಬೀರಿಗೂ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ ಆಯಿತು.
40 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಣ ಪ್ರ ದೇಶ, ದ ಣ ಾ್ರ ಂತ್ಯ, ಇಳುಕಲಿ್ಲ ನ ಪ್ರ ದೇಶ, ಬೆಟ್ಟ ಗಳ
ತಗು್ಗ ಪ್ರ ದೇಶ ಇವುಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳ ಾಜಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ ಜೀವವಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. 41 ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಾಜಾ ಊರಿನ ವರೆಗೂ ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಿಂದ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 42 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಪರ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರನೂ್ನ ಾಜ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ
ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 43 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೊಡನೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

11
ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಾಗವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಶ ಾದದು್ದ
1 ಾಚೋರಿನ ಅರಸ ಾದ
ಾಬೀನನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ
ೕ ಾಬನೆಂಬ ಾದೋನಿನ ಅರಸನು
ಶಿ ್ರ ೕನಿನ ಅರಸನನು್ನ ಅ ಾಫಿನ ಅರಸನನು್ನ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಪವರ್ತ ಪ್ರ ದೇಶ, 2 ಕಿನೆ್ನರೋತ್ ಸಮುದ್ರ ದ
ದ ಣದಲಿ್ಲ ನ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರ ದೇಶ, ಇಳುಕಲಿ್ಲ ನ ಪ್ರ ದೇಶ, ದೋರ್ ಊರಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ
ಪ್ರ ದೇಶ, ಇವುಗಳ ಅರಸರನೂ್ನ ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಲಿ್ಲರುವ 3 ಾ ಾನ್ಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಹೆ ೕರ್ನಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲದ್ದ ಮಿಚಾ್ಪ
4 ಅವರು ಒಡನೆ ಬಹು ರ ಾಶ್ವ ಗಳಿಂದ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿವಿ್ವಯರು ಇವರನೂ್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದನು.
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ಕೂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಸವರ್ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಆ ಸೈ ನಿಕರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ
ಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. 5 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿ ಮೇರೋಮ್ ಜ ಾಶಯದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
“ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ.
ಾಳೆ ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡುವರು. ನೀನು ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂ ಾಲಿನ
ನರಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು” ಅಂದನು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು ಮಿಚೆ್ಪಯ ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಭಟರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ, ಮೇರೋಮ್ ಜ ಾಶಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶತು್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕನೆ
ಬಿದ್ದನು. 8 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಇವರು ಅವರನು್ನ ದೊಡ್ಡ
ಚೀದೋನ್ ಾಗೂ ಮಿಸೆ್ರ ೕತ್ಮಯಿಮ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳವರೆಗೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮಿಚೆ್ಪಯ
ಬೈ ಲಿನವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹೊಡೆದರು. ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
9 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂ ಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ
ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು.
10

ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋಶುವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾಚೋರನನೂ್ನ ಅವರ ಅರಸನನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಾಚೋರೆಂಬುವುದು ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತಲು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿತು್ತ.
11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಾಚೋರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟರು.
ಒಂದು ಜೀವಿ ಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 12 ನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಉಳಿದ ಅರಸರನೂ್ನ ಅವರ
ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಆ ಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. 13 ಯೆಹೋಶುವನು ಸುಟ್ಟ ಾಚೋರ್ ಒಂದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ದಿನೆ್ನಯ ಮೇಲಿನ
ಬೇರೆ
ಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 14 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳನೂ್ನ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದರು.
ಉಸಿರಿರುವ ಒಂದನೂ್ನ ಅವರು ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ದೇವರು
ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅದರಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು,
ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮೀರಲಿಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧ ಫಲವು
16

ಈ ಪ್ರ ಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶ, ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆ, ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರ ದೇಶ,
ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರ ದೇಶ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸೀಮೆಯ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ, ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರ ದೇಶ
ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಾ್ವಧೀನ ಾದವು. 17 ಅವನು ಸೇಯೀರಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾಕ್
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೆ ೕರ್ನಿನ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಲೆಬನೋನಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾ್ಗದ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಇರುವ
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 18 ಯೆಹೋಶುವನು
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರೊಡನೆ ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದನು. 19 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ
ಹಿವಿ್ವಯರು ಹೊರತು
ಾವ ಪಟ್ಟಣದವರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
20 ಯೆಹೋವನು
ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು.
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡುವ ಾಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಆ ಜನರ
ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
21 ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಲೆ ಾಡುಗ ಾದ ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್, ದೆಬೀರ್, ಅ ಾಬ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾಕ್ಯರನು್ನ
22 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
(ಉನ್ನತ ಪುರುಷರು) ಾಶ ಾಡಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದನು.
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾರೊಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾಜಾ, ಗತೂರು, ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
23 ಯೆಹೋವನು
ಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ
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ಪ್ರ ದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕುಲ ಾಗಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿ ಾಗಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಯುದ್ಧವು ನಿಂತು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸ ಾ ಾನವುಂಟಾಯಿತು.

12
1

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರ ಪಟಿ್ಟ

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆ
ದಲುಗೊಂಡು
ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದವರೆಗಿದ್ದ ಪ್ರ ದೇಶವನೂ್ನ ಕಣಿವೆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪೂವರ್ ಾಗವನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನ
2 ಅವರಲಿ್ಲ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
ದಲನೆಯವನು
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದವನು ಸೀಹೋನ್. ಇವನು ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಮತು್ತ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವುಗಳು
ದಲುಗೊಂಡು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯವರೆಗಿರುವ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ
ಅಧರ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ವು 3
ಾಗೂ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಕಿನೆ್ನರೋತ್ ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ
ಲವಣಸಮುದ್ರ ವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅ ಾಬ್ ಸಮುದ್ರ ದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಬೇತಯೆಷಿ ೕತಿನವರೆಗೂ
ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದವರೆಗೂ ಇರುವ ಕಣಿವೆ ಪ್ರ ದೇಶವು ಇವೇ ಅವನ ಾಜ್ಯ: 4 ಅಷ್ಟರೋತ್
ಾಗೂ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ರೆಫಾಯರ ವಂಶಸ್ಥರು ಾ ಾನಿನ ಅರಸನೂ ಆದ
ಓಗನು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟವರಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯವನು. 5 ಇವನ ಾಜ್ಯ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಸೀಮೆ,
ಸ ಾ್ಕ ಪಟ್ಟಣವು, ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮತು್ತ ಾಕತೀಯರ ಮೇರೆವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಾ ಾನಿನ ಸೀಮೆ, ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಮೇರೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಅಧರ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿದಿ್ದತು್ತ. 6 ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ
ರೂಬೇನ್ಯ ರಿಗೂ, ಾದ್ಯ ರಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಗೋತ್ರ ದವರಿಗೂ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಲೆಬನೋನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾ್ಗದಿನಿಂದ
ಸೇಯೀರಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾಕ್ ಪವರ್ತದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು,
8 ಇಳುಕಲಿ್ಲ ನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು, ಕಣಿವೆ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು, ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಸೀಮೆಗಳು, ಅರಣ್ಯ ದ ದ ಣ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಹಿತಿ್ತಯ, ಅ ೕರಿಯ, ಾ ಾನ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ, ಹಿವಿ್ವಯ, ಯೆಬೂಸಿಯ
ಅರಸರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆ
ಅರಸರ ಪಟಿ್ಟಯು ಹೇಗೆಂದರೆ,
9 ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನು - 1
ಬೇತೇಲ್ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಅರಸನು - 1
10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸನು - 1
ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನ ಅರಸನು - 1
11 ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸನು - 1
ಾಕೀಷಿನ ಅರಸನು - 1
12 ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸನು - 1
ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸನು - 1
13 ದೆಬೀರಿನ ಅರಸನು - 1
ಗೆದೆರಿನ ಅರಸನು - 1
14 ಹೊಮರ್ದ ಅರಸನು - 1
ಅ ಾದಿನ ಅರಸನು - 1
15 ಲಿಬ್ನದ ಅರಸನು - 1
ಅದು ಾ್ಲಮಿನ ಅರಸನು - 1
16 ಮಕೆ್ಕೕದದ ಅರಸನು - 1
ಬೇತೇಲಿನ ಅರಸನು - 1
17 ತಪೂ್ಪಹದ ಅರಸನು - 1
ಹೆ
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ಹೇಫೆರಿನ ಅರಸನು - 1

18 ಅಫೇಕದ ಅರಸನು - 1

ಲ ಾ್ಷರೋನಿನ ಅರಸನು - 1
ಾದೋನಿನ ಅರಸನು - 1
ಾಚೋರಿನ ಅರಸನು.
20 ಶಿ
್ರ ೕನೆ್ಮರೋನಿನ ಅರಸನು - 1
ಅ ಾಫಿನ ಅರಸನು - 1
21 ಾನಕದ ಅರಸನು - 1
ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನ ಅರಸನು - 1
22 ಕೆದೆಷಿನ ಅರಸನು - 1
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಕೆ್ನ ಾಮದ ಅರಸನು - 1
23 ದೋರ್ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ದ ದೋರಿನ ಅರಸನು - 1
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ಅರಸನು - 1
24 ತಿಚರ್ದ ಅರಸನು - 1
ಒಟು್ಟ 31 ಮಂದಿ ಅರಸರು.
19

13
ಾ್ವಧೀನ ಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಭೂಮಿ
ಯೆಹೋಶುವನು ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗಲು ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈಗ
ಮುದುಕ ಾದಿ, ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ದೇಶಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಹಳ ಇವೆ. 2 ಅವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:
ಐಗುಪ್ತದ ಈಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಶೀಹೋರ್ ಹಳ್ಳ
ದಲುಗೊಂಡು ಾ ಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಉತ್ತರ
ಮೇರೆ ಾದ ಎಕೊ್ರ ೕನಿನವರೆಗಿರುವ 3 ಾಜಾ, ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಗತೂರು, ಎಕೊ್ರ ೕನ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಐದು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾ್ರಂತ್ಯ; ಗೆಷೂಯರ್ರ
ಸೀಮೆಯು, 4 ದ ಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವಿ್ವೕಯರ ದೇಶ ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೆ ಾ ಾ
ದಲುಗೊಂಡು
ಅ ೕರಿಯರ ಮೇರೆ ಾದ ಅಫೇಕದವರೆಗಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರ ದೇಶವು 5 ಗೆ ಾಲ್ಯರ ಸೀಮೆ, ಹೆ ೕರ್ನ್
ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾ್ಗದಿನಿಂದ ಾ ಾತಿನ ಾರಿಯ ವರೆಗಿರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ಪೂವರ್ ಪ್ರ ದೇಶ;
6 ಒಟಾ್ಟರೆ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಮಿಸೆ್ರ
ೕತ್ಮಯಿಮಿನವರೆಗೂ, ಚೀದೋನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳು.
ಾನೇ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಮು್ಮ ಖದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನೀ ಾದರೂ
ಾನು
ದಲೇ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡು ಾಗ ಇವುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ 7 ಒಂಭತು್ತ ಕುಲಗಳಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೂ ಾಲು ಾಡಿ ಕೊಡು” ಎಂದನು.
1

ದರ್ನಿನ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ
ಕುಲದ ಉಳಿದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೆ, ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೆ ಾಗೂ ಾದ್ಯರಿಗೆ
ೕಶೆಯಿಂದ
ದರ್ನಿನ
ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಿತು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: 9 ಅನೋರ್ನಿನ ಕಣಿವೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದೇ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣ, ಇವು
ದಲುಗೊಂಡು ದೀಬೋನಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇದೆಬದ ತಪ್ಪಲ
ಸೀಮೆ; 10 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಮೇರೆಯ ಈಚೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು; ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಸೀಮೆ 11 ಗೆಷೂರ◌್ಯರ ಮತು್ತ ಾಕತೀಯರ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳು ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶ, 12 ಅಷ್ಟರೋತ್ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ರೆಫಾಯರ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಓಗನ ಾಜ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಸ ಾ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾ ಾನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳೂ.
ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಗೆದು್ದ ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಗೆಷೂರ◌್ಯರನೂ್ನ,
ಾಕತೀಯರನೂ್ನ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಷೂರ◌್ಯರೂ ಾಕತೀಯರೂ ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ.
8 ಮನಸೆ್ಸ
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ಯೆಹೋಶುವನು 14:4

ಾವ ಾಲು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆತನ ಯಜ್ಞಶೇಷವೇ ಅವರ ಾ್ವ ಸ ಾಗಿತು್ತ.
15
ೕಶೆಯು ರೂಬೇನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:
16 ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣ; 17 ಮೇದೆಬದ ತಪ್ಪಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣ, ಅಲೆ್ಲೕ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೈ ಲಿನಲಿ್ಲರುವ ದೀಬೋನ್, ಾ ೕತ್ ಾಳ್ ಬೇ ಾ್ಬಳೆ್ಮ
ೕನ್,
18 ಯಹಚಾ ಕೆದೇ
ೕತ್, ಮೇಫಾಯತ್, 19 ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್ ಸಿ ಾ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಉಪ ಾ್ರ ಮಗಳು, ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಚೆರೆತ್ ಶಹರ್, 20 ಬೇತ್ಪೆಗೋರ್, ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಪಿ ಾ್ಗದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಸೀಮೆ, ಬೇತ್ಯೆಷಿ ೕತ್ ಪಟ್ಟಣ, 21 ಒಟಾ್ಟರೆ ಮೀಶೋರೆಂಬ
ಎತ್ತರ ಾದ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನಿನ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯ ಗಳು.
ೕಶೆಯು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸೀಹೋನನೂ್ನ ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್,
ಚೂರ್, ಹೂರ್, ರೆ ಾ ಎಂಬ ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ಪ್ರ ಭುಗ ಾಗಿರುವ ಅವನ ಸರ ಾರರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
22 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಬೆ
ೕರನ ಮಗನೂ ಶಕುನ ನೋಡುವವ ಾಗಿದ್ದ
ಬಿ ಾಮನೂ ಇದ್ದನು. 23
ದರ್ನ್ ನದಿಯು, ರೂಬೇನ್ಯರ ಪಡುವಣ ಮೇರೆ ಾಗಿತು್ತ. ರೂಬೇನ್ಯರ
ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ ಾ್ರ ಮನಗರಗಳು ಇವುಗಳೇ.
24
ೕಶೆಯು ಾದ್ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: 25 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನಿನ ಾಜ್ಯ ದ ಉಳಿದ ಾಗ ಾಗಿರುವ ಯಗೆ್ಜೕರ್,
ದ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳು, ರ ಾ್ಬ ಊರಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯ, 26 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ಾಮತ್ ಮಿಚೆ್ಪ, ಬೆಟೋನೀಮ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳ
ವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರ ದೇಶ, ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ ದೆಬೀರ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದವರೆಗೂ ಇರುವ ಸೀಮೆ, 27
ದರ್ನ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ ಾ ಾಮ್; ಬೇತ್ನಿ ಾ್ರ, ಸುಕೊ್ಕೕತ್, ಚಾ ೕನ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಕಿನೆ್ನರೆತ್
ಸಮುದ್ರ ದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು. 28 ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಮನಗರಗಳು ಾದ್ ಕುಲದ ಸ್ವ ಾ್ತದವು.
29 ಮಹನಯಿಮಿನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಗೂ
ದಲು ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಓಗನ ಾಜ್ಯ ಾಗಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ, 30
ೕಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಾಯೀರನ ಾ್ರ ಮಗಳೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅರವತು್ತ ಊರುಗಳು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. 31 ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ ಾಗವು ಓಗನ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದ, ಾ ಾನಿನ ಅಷ್ಟರೋತ್ ಾಗೂ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ ಗೋತ್ರ ದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವು.
32
ೕಶೆಯು
ದರ್ನಿನ ಆಚೆ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಇವುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 33 ಆದರೆ ಲೇವಿಯ ಕುಲಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು ಾವ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಆತನೇ ಅವರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದನು.

14
ದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎಲಿ ಾಜರನೂ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೂ 2 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದ ಾ ಾನ
ದೇಶವನು್ನ ಚೀಟು ಾಕಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು 3 ಉಳಿದ ಎರಡುವರೆ
ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯೇ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಾತ್ರ
ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 4
ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕುಲಗ ಾಗಿ ಅವರು
ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರ ಾ್ಲ; ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಾಗೂ ಅವರ ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲಿ್ಲ ನ ಕೆಲವು
1ಮ

*

13:14 ಅಥ ಾ ಅವರಿಗೆ.
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ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನೂ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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ಯೆಹೋವನು

ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ

ಾಲೇಬನ ಸ್ವತು್ತ
ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯನೂ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನೂ ಆದ ಾಲೇಬನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ಯೆಹೋವನು ಾದೇಶ್
ಬನೇರ್ಯದಲಿ್ಲ ನಮಿ್ಮ ಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
7
ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ನನಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 8 ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದಿದ್ದ ಸಹೋದರರು ಜನರನು್ನ ಎದೆಗುಂದಿಸಿದರು. ಾ ಾದರೋ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಂಬಿ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಆತನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. 9
ೕಶೆಯು ಆ ದಿನ ನನಗೆ
‘ನೀನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಂಚರಿಸಿದ
ಪ್ರ ದೇಶವು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳಿದನು.
10 ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದಂದಿನಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಿ್ತದ್ದ
ವಷರ್ಗಳು ಸೇರಿ ನಲ್ವತೆ ದು ವಷರ್ಗಳು ಾಟಿದವು. ಯೆಹೋವನು ಾನು ನುಡಿದಂತೆಯೇ ಈ ಾಲವೆ ಾ್ಲ
ನನ್ನ ನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಾನು ಎಂಭತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11
ೕಶೆಯು
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ನನಗೆಷು್ಟ ಬಲವಿತೊ್ತೕ ಈಗಲೂ ಅಷೆ್ಟೕ ಬಲವಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ವಿಶೇಷ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ
ದಲಿನಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಬಲವಿದೆ. 12 ಹೀಗಿರಲು
ಯೆಹೋವನು ಆ ದಿನದಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಈ ಪವರ್ತ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಇದರಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ
ಪುರುಷರು (ಅ ಾಕ್ಯರು) ಇರು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡದೂ, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಳ್ಳವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ
ಎಂದೂ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಕೇಳಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 13 ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 14 ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯ ಾದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನು ಾಲೇಬ್ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಸಿಕಿ್ಕತು. ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವನದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 15 ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು “ಕಿಯರ್ತ್ಅಬರ್”
ಎಂಬು ಾಗಿತು್ತ. “ಅಬರ್” ಎಂಬುವವನು ಉನ್ನತ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ (ಅ ಾಕ್ಯರಲಿ್ಲ) ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯುದ್ಧವು ನಿಂತು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ಉಂಟಾಯಿತು.
6

15
1

ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಸ್ವತು್ತ
ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯೂ, ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯ ದ ಮೇರೆ

ಾಗಿರುವ ಾ ಾನ ದೇಶದ ದ ಣ ಾಗವು
ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಸಿಕಿ್ಕತು. 2 ಅದರ ದ ಣದ ಮೇರೆಯು *ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ದ
ತೆಂಕಣ ಕೊನೆಯಿಂದ 3 ಅಕ್ರ ಬಿ್ಬೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ದ ಣ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಚಿನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದ ದ ಣ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೆಚೊ್ರ ೕನಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಏರು ಾ್ತ ಅ ಾ್ದರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕಕರ್ದ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ ಅಚೊ್ಮೕನಿನ ಮೇಲೆ, 4 ಐಗುಪ್ತದ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರವನು್ನ ಸೇರುವುದು.
ಇದು ಅದರ ತೆಂಕಣ ಮೇರೆ. 5
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಮುಖ ಾ್ವರದಿಂದ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ವೆ ಾ್ಲ, ಅದರ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು
ದರ್ನ್ ನದಿಯು ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ
ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ 6 ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲ ಬೇತ್ ಆ ಾಬದ ಉತ್ತರ ಾ್ರಂತ್ಯ ರೂಬೇನನ ಮಗ ಾದ ಬೋಹನನ
ಬಂಡೆ,
*

7

ಆಕೋರಿನ ಕಣಿವೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೆಬೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

15:2 ಮರಣ ಸಮುದ್ರ.
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ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳದ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಅದುಮೀಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಗಿ ಾ್ಗಲ್
ಏನ್ ಷೆಮೆಷ್ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬುಗೆ್ಗ ಏನ್ ರೋಗೆಲ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 8 ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವ ಯೆಬೂಸಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ದ ಣ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದ
ತುದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 9 ಅದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನೆ ್ತೕಹ ಬುಗೆ್ಗ, ಎ ್ರ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾ ಾ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
10 ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕೆ ಾಲೋನ್ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೂ ಬಂದು
11 ಮುಂದೆ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಎಕೊ್ರ ೕನ್ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಶಿಕೆ್ಕರೋನಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾ ಾ ಗುಡ್ಡದ
ಮೇಲೆ ಯಬೆ್ನೕಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 12 ಮ ಾ ಾಗರದ ತೀರವೇ ಪಶಿ್ಚಮ ಮೇರೆಯು.
ಯೆಹೂ ಾ ಗೋತ್ರ ಗಳ ದೇಶದ ಸುತ್ತಣ ಮೇರೆಗಳು ಇವೇ.
ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಡ ಾದ ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್
ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅ ಾಕನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬರ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿದ್ದ ಹೆಬೊ್ರ ೕನನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
14 ಾಲೇಬನು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್, ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬ ಅ ಾಕನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
15 ಆನಂತರ ಅವನು ಹೊರಟು ಕಿಯರ್ತಸೇಫೆರ್ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ದೆಬೀರಿನ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ನಿ ಾಸಿಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದನು. 16 ಅವನು “ಕಿಯರ್ತಸೇಫೆರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳವವನಿಗೆ ನನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಅ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 17 ಕೆನಜನ ಮಗನೂ ಾಲೇಬನ
ತಮ್ಮ ನೂ ಆದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನಿಗೆ ಾಲೇಬನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು. 18 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಸೇರಿ ಾಗ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಗಂಡನನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ಾನು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದಳು ಾಲೇಬನು, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು”
ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು 19 ಆಕೆಯು “ನನಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ನು್ನ ದ ಣ ದೇಶದ ಬೆಂ ಾಡಿಗೆ
(ಬರಡು ಭೂಮಿ) ಕೊಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ? ಬುಗೆ್ಗಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದಳು. ಆಗ ಅವನು
ಆಕೆಗೆ ಮೇಲಣ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಣ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
13

ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ದೊರೆತ ನಗರಗಳು ಾಗು ಾ್ರ ಮಗಳು
ಯೆಹೂದದ ಕುಲಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತಿ್ತನ ವಿವರ: 21 ಎದೋಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವ
ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ಕಬೆ್ಜೕಲ್, ಏದೆರ್, ಾಗೂರ್, 22 ಕೀ ಾ, ದೀ ೕನ್, ಅ ಾದ್, 23 ಕೆದೆಷ್, ಾಚೋರ್,
ಇ ಾ್ನ ನ್, 24 ಜೀಫ್, ಟೆಲೆಮ್, ಬೆ ಾಲೋತ್, 25 ಾಚೋರ್ ಹದ ಾ್ತ, ಾಚೋರ್ ಎಂಬ ಕಿ
ೕರ್ತ್,
ಹೆಚೊ್ರ ೕನ್, ಾಚೋರ್, 26 ಅ ಾಮ್, ಶೆಮ,
ೕ ಾ ಾ, 27 ಹಚರ್ ಗ ಾ್ದ, ಹೆಷೊ್ಮೕನ್, ಬೇತೆ್ಪಲೆಟ್,
28 ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ್, ಬೇಷೆರ್ಬ, ಬಿ
್ಯೕ ಾ್ಯ, 29 ಾ ಾ, ಇಯಿ್ಯೕಮ್, ಎಚೆಮ್, 30 ಎಲೊ್ಟೕಲದ್,
31
ಕೆಸೀಲ್, ಹೊ ಾರ್,
ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮದ್ಮ ಾ್ನ, ಸನ್ಸ ಾ್ನ, 32 ಲೆ ಾ ೕತ್, ಶಿಲಿ್ಹೕಮ್, ಅಯಿನ್, ರಿ ್ಮೕನ್
ಎಂಬ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಬತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳು, 33 ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್, ಚೊ ಾರ್, ಅ ಾ್ನ 34 ಜನೋಹ, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, 35 ತಪೂ್ಪಹ, ಏ ಾಮ್, ಯಮೂರ್ತ್,
36 ಅದು ಾ್ಲಮ್, ಸೋಕೋ, ಅಜೇ ಾ, ಾರಯಿಮ್, ಅದೀತಯಿಮ್, ಗೆದೇ ಾ, ಗೆದೆರೋತಯಿಮ್ ಎಂಬ
ಹದಿ ಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳು. 37 ಚೆ ಾನ್, ಹ ಾ ಾ, ಮಿಗ್ದ ಾ್ಗದ್,
38 ದಿ ಾನ್, ಮಿಚೆ್ಪ,
ಕೆ್ತೕಲ್, 39 ಾಕೀಷ್, ಬೊಚ್ಕತ್, ಎಗೊ್ಲೕನ್, 40 ಕಬೊ್ಬೕನ್, ಲ ಾ್ಮ ಸ್, ಕಿತಿ್ಲೕಷ್,
ಗೆದೇರೋತ್, ಬೇತ್ ಾಗೋನ್, ಾ ಾ, 41 ಮಕೆ್ಕೕ ಾ, ಎಂಬ ಹದಿ ಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಅವುಗಳ
ಾ್ರ ಮಗಳು. 42 ಲಿ ಾ್ನ, ಎತೆರ್, ಆ ಾನ್, 43 ಇ ಾ್ತಹ, 44 ಅ ಾ್ನ, ನೆಚೀಬ್, ಕೆಯೀ ಾ, ಅಕಿ್ಜೕಬ್, ಾರೇ ಾ,
ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳು. 45 ಎಕೊ್ರ ೕನ್ ಸಂ ಾ್ಥನವೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು. 46 ಎಕೊ್ರ ೕನಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೆ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ
20

ಯೆಹೋಶುವನು 15:47

329
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ಾ್ರ ಮಗಳು; ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಸಂ ಾ್ಥನ ಮತು್ತ ಅದರ ಾ್ರ ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು; ಾಜಾ ಸಂ ಾ್ಥನ ಾಗೂ
ಐಗುಪ್ತ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಗರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಮ, ಪಟ್ಟಣಗಳು.
48 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾಮೀರ್, ಯತಿ್ತೕರ್, ಸೋಕೋ, 49 ದ ಾ್ನ, ದೆಬೀರ್, ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತ್
ಸ ಾ್ನ, 50 ಅ ಾಬ್, ಎಷೆ್ಟ ೕ, ಅನೀಮ್, 51 ಗೋಷೆನ್, ಹೋಲೋನ್, ಗಿಲೋ ಎಂಬ ಹನೊ್ನಂದು
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳು. 52 ಅರಬ್, ದೂ ಾ, ಎ ಾನ್, 53 ಾನೂಮ್, ಬೇತ್
ತಪೂ್ಪಹ, ಅಫೇ ಾ, 54 ಹು ಾ್ಟ, ಹೆಬೊ್ರ ೕನೆಂಬ ಕಿಯರ್ತ್ಅಬರ್, ಚೀ
ೕರ್ ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು. 55 ಾ ೕನ್, 56 ಕಮೆರ್ಲ್, ಜೀಫ್, ಯುಟಾ್ಟ, 57 ಇಜೆ್ರ ೕಲ್,
ಗೆ್ದ ಾಮ್,
ಜನೋಹ, ಕಯಿನ್, ಗಿಬೆ ಾ, ತಿ ಾ್ನ ಎಂಬ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು. 58 ಹಲೂ್ಹಲ್,
ಬೇತ್ಚೂರ್, ಗೆದೋರ್, 59 ಾ ಾತ್, ಬೇತನೋತ್, ಎಲೆ್ಟಕೋನ್ ಎಂಬ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳು. 60 ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಅನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕಿ ಾರ್ತ್ ಾಳ್, ರ ಾ್ಬ ಎಂಬ
ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ಾ್ರ ಮಗಳು. 61 ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ ಆ ಾ ಾ, ಮಿದಿ್ದೕನ್,
ಸೆ ಾ ಾ, 62 ನಿ ಾ್ಷ ನ್, ಉಪಿ್ಪ ನ ಪಟ್ಟಣವು, ಏಂಗೆದೀ ಎಂಬ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು.
63 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಂದ ಆಗದೆ
ಹೋಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

16
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಸ್ವತು್ತ
ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಯು: ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ದರ್ನ್
ತೀರದಿಂದ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ನದಿ, ಯೆರಿಕೋವಿಗೂ ಬೇತೇಲಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯ ಅರಣ್ಯ ಾಗೂ 2 ಬೇತೇಲ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಲೂಜಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅಕಿರ್ಯರ
ಮೇರೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಟಾರೋತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ 3 ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಳಿದು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಯಫೆ್ಲೕಟ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಮೇಲೆ ಗೆಜೆರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 4 ಇದು
ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಎಂಬ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಯು.
1

ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದ ಾ್ವ ಸ

5 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್

ಗೋತ್ರ ಗಳ ದೇಶದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಅಟಾರೋತ ಾ್ದರಿನ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 6 ಅದರ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಮಿಕೆ್ಮ ಾತ್ ಯಿಂದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾನತ್ ಶೀಲೋ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
7 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾನೋಹ ಊರಿನ ಪೂವರ್ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಅಟಾರೋತ್, ಾ ಾ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಮೇಲೆ
ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಯೆರಿಕೋ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 8 ಅದರ
ಮೇರೆಯು ತಪೂ್ಪಹದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಾ ಾ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತು್ತ ಇವುಗಳೇ.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದವರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾದ ಕೆಲವು
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳು ದೊರಕಿದವು. 10 ಅವರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ೕಸೇಫನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶದವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತಿ್ತನ ವಿವರ: ಮನಸೆ್ಸಯ
ಹಿರಿಯ ಮಗನೂ ಗಿ ಾ್ಯ ದನ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವ
ಾಕೀರನು ಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 2
ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಉಳಿದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಹೇಲೆಕ್, ಅಸಿ್ರ ೕಯೇಲ್, ಶೆಕೆಮ್, ಹೇಫೆರ್, ಶೆಮೀ ಾ
ಎಂಬುವವರ ವಂಶದವರಿಗೆ
ದರ್ನಿನ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವತು್ತ ಸಿಕಿ್ಕತು. 3 ಮನಸೆ್ಸ ಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಾಕೀರನ
ಮರಿಮಗನೂ ಗಿ ಾ್ಯ ದನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಹೇಫೆರನ ಮಗನೂ ಆದ ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಹೊರತು
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮ ಾ್ಲ, ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಅವನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು.
4 ಇವರು ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ, ಾಗೂ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ನಮಗೂ ಾಲುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ
ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ
ತೆಗೆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 5 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾ್ವ ಸ ದೊರಕಿದ್ದರಿಂದ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ದರ್ನಿನ *ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳ
ತೆಗೆ ಈಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹತು್ತ ಾಲು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 6 ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಸೀಮೆಯು ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ
ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು.
7 ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಯು ಆಶೇರ್ ಊರಿನಿಂದ ಶೆಕೆಮಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಿಕೆ್ಮ ಾತಿನ
ಮೇಲೆ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ತಪೂ್ಪಹದ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 8 ತಪೂ್ಪಹ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ಭೂಮಿಯು
ಮನಸೆ್ಸಯವರದು; ಆದರೆ ಅವರ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಪೂ್ಪಹ ಪಟ್ಟಣವು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರದು;
9 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರ ಮೇರೆಯು ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಾ ಾ ಹಳ್ಳದ ದ ಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ಇರುವಂತೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರಿಗೂ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಮುಂದಿನ ಮೇರೆಯು ಹಳ್ಳದ
ಉತ್ತರ ತೀರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗಿ †ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 10 ಆ ಹಳ್ಳದ ದ ಣ

ತೀರವು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರದು; ಉತ್ತರ ತೀರವು ಮನಸೆ್ಸಯವರದು. ಸಮುದ್ರ ವೇ ಇವರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆಯು.
ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ ಾ್ರಂತ್ಯ ವೂ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರ ದೇಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್ ಎಂಬುವವರ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಬೇತಷೆ ಾನ್,
ಇಬೆ್ಲ ಾಮ, ದೋರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳೂ ದುಗರ್ತ್ರ ಯ ಾದ ಎಂದೋರ, ಾ ಾಕ್,
ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 12 ಆದರೆ ಮನಸೆ್ಸಯವರು
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹೊರದೂಡಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾಯಿತು.
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಬಲಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸದೇ ಅವರನು್ನ ಾಸತ್ವಕೆ ್ಕ ಹಚಿ್ಚದರು.
ಹೆಚಿ್ಚನ ಭೂಮಿ ಾಗಿ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಕೋರಿಕೆ
ಆದರೆ
ೕಸೇಫನ ಸಂ ಾನದವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನೀನು ಚೀಟು ಾಕಿ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ
ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಾವು
ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು 15 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಾದ
ನಿಮಗೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆ ಾಲದಿದ್ದರೆ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ ಮತು್ತ ರೆಫಾಯರ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ನ ಾಡು ಕಡಿದು ಸ್ಥಳ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದನು. 16 ಅವರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ
ಪವರ್ತ ಪ್ರ ದೇಶವು ನಮಗೆ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇತಷೆ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳಿರುವ
ಕಣಿವೆಯಲೂ್ಲ ಾಗೂ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲೂ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಾ ಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥವುಳ್ಳವರು”
ಎಂದರು 17 ಯೆಹೋಶುವನು
ೕಸೇಫ ಾದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ,
“ನೀವು ಮ ಾಜ ಾಂಗವೂ ಬಹು ಬಲವುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ. ನೀವು ಒಂದು ಾಗಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿದೆ. 18 ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಾಡುಗಳಿದ್ದರೂ
ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಬಹುದು. ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಬಯಲು ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮದೇ. ಾ ಾನ್ಯರು
14

*

17:5 ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ.

†

17:9 ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್.
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ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹೊರದೂಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು.

18
ಉಳಿದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ವಶ ಾದ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಸಮೂಹದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ
ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಏಳು ಕುಲದವರಿಗೆ
3 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು
ಾಲು ಸಿಕಿ್ಕರಲಿಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ತಡ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? 4 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು
ಜನರನು್ನ ನೇಮಿಸಿರಿ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವರು ಹೋಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ.
5 ತರು ಾಯ ಅವರು ಏಳು ಾಲುಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ದ ಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರಿಗೂ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರಿಗೂ ಸ್ವತು್ತ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೇ ಇರಲಿ.
6 ಅವರು ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೇಶವನು್ನ ಏಳು
ಾಲು ಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಾನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಾಕುವೆನು. 7 ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ
ಾಜಕ ಸೇವೆಯೇ ಅವರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದೆ.
ಾದ್ ಾಗೂ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳಿಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೂ
ದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವತು್ತ ಸಿಕಿ್ಕದೆ,” ಎಂದನು 8 ದೇಶದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡತಕ್ಕ
ಜನರು ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿಕೊಂಡು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಾನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಚೀಟು ಾಕುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಆ ಜನರು ಹೊರಟು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅದರ ಾ್ರ ಮ ನಗರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆದು ಏಳು ಾಗಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೋಶುವನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 10 ಯೆಹೋಶುವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕಿ ದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ನು.
1

ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಸ್ವತು್ತ
ಚೀಟು
ದಲು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು.
ಅವರ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ
ೕಸೇಫರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 12 ಅದರ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು
ದರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಬೇ ಾವೆನಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ದ ಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಈಗ
ಬೇತೇಲ್ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಲೂಜ್ ಊರಿರುವ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 14 ಅದರ ಮೇರೆಯ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಮೂಲೆ ಾಗಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಅದು ದ ಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕಿ ಾರ್ತ್ ಾಳ್ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವರ ಪಡುವಣ ಮೇರೆ.
15 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಪಡುವಣ ಮೂಲೆ
ಾಗಿರುವ ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಿಂದ 16 ನೆ ್ತೕಹ
ಬುಗೆ್ಗಯ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಈಚೆಗೂ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಬೂಸಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ದ ಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಏನರೋಗೆಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 17 ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಏನ್
ಷೆಮೆಷಿಗೂ, ಅದುಮೀಮಿನ ಾರಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೆಲೀಲೋತಕೆ್ಕ ತಲುಪಿ ರೂಬೇನನ ಮಗ ಾದ
ಬೋಹನನ ಬಂಡೆಯ ತನಕ ಇಳಿದು, 18 ಅ ಾಬದ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ
ಕಣಿವೆ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 19 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೇರೆಯು ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲ ಎಂಬ ಊರಿನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ
ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಲವಣಸಮುದ್ರ ದ ಬಡಗಣ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ
ದರ್ನ್ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬಂದು
11

ಯೆಹೋಶುವನು 18:20

332
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ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಇದೇ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು.
ದರ್ನ್ ನದಿಯೇ ಅವರ
ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು. 21 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಸ್ವತಿ್ತನ ಸುತ್ತಣ ಮೇರೆಯು ಇದೇ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ
ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಯೆರಿಕೋ, ಬೇತ್ಹೊ ಾ್ಲ, ಏಮೆಕೆ್ಕಚಿ್ಚೕಚ್, 22 ಬೇತ್
ಅ ಾ ಾ, ಚೆ ಾರಯಿಮ್, ಬೇತೇಲ್, 23 ಅವಿ್ವೕಮ್, ಾ ಾ, ಒಫಾ್ರ, ಅ ್ಮೕನ್ಯ, 24 ಕೆಫೆರ್, ಒಫಿ್ನೕ, ಗೆ ಾ
ಎಂಬ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳು; 25 ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್, ಾ ಾ, ಬೇರೋತ್,
26 ಮಿಚೆ್ಪ, ಕೆಫೀ ಾ,
ೕಚಾ, 27 ರೆಕೆಮ್, ಇಪೇರ್ಲ್, ತರ ಾ, 28 ಚೇಲ, ಎಲೆಫ್, ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಇದ್ದಂಥ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಗಿಬೆಯತ್, ಕಿಯರ್ತ್ ಎಂಬ ಹದಿ ಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾ್ರ ಮಗಳು ಇವೇ. ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸ್ವತು್ತ ಇವೇ.
20

19
ಸಿಮೆ

ೕನ್ ಕುಲದವರ ಾ್ವ ಸ
ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಸಿಮೆ
ೕನನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಸಿಮೆ
ೕನನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳ
ಸ್ವತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಅವರ ಊರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಬೇಷೆರ್ಬ, ಶೆಬ,
ೕ ಾ ಾ, 3 ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ್, ಾ ಾ, ಎಚೆಮ್, 4 ಎಲೊ್ತೕಲದ್, ಬೆತೂಲ್, ಹೊ ಾರ್, 5 ಚಿಕ್ಲಗ್,
ಬೇತ್ಮ ಾರ್ಬೋತ್, ಹಚರ್ಸೂ ಾ, 6 ಬೇತ್ಲೆ ಾ ೕತ್, ಾರೂಹೆನ್ ಎಂಬ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು. 7 ಅಯಿನ್, ರಿ ್ಮೕನ್, ಏತೆರ್, ಅ ಾನ್ ಎಂಬ ಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು. 8 ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಮ ಎಂಬ ಾಲತ್ ಬೇರ್ ಎಂಬ
ಊರಿನವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಮಗಳೂ ಆಗಿವೆ.
ಾಲತ್ ಬೇರ್ ಎಂಬುದು ದ ಣ ಾಮ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಸ್ವತು್ತ ಇವೇ. 9 ಸಿಮೆ
ೕನ್ಯರ ಈ ಸ್ವತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೊರಕಿದ
ಪ್ರ ದೇಶವು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದು್ದದರಿಂದ ಸಿಮೆ
ೕನ್ಯ ರಿಗೂ ಅದರಲೆ್ಲೕ ಾಲು ಸಿಕಿ್ಕತು.
10 ಚೀಟು ಮೂರನೆಯ
ಾರಿ ಜೆಬುಲೂನ್ಯ ರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಆ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತಿ್ತನ
ಮೇರೆಯು 11 ಾರೀದಿನಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮಗರ್ ಾ, ದಬೆ್ಬಷೆತ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೆ್ನ ಾಮ್
ಊರಿನ ಈಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 12 ಅದೇ ಾರೀದಿನಿಂದ ಅದು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಿಸೊ್ಲೕತ್
ಾಬೋರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹತಿ್ತ ಾಬೆರತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಏರು ಾ್ತ
ಾಫೀಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು ಗತ್ಹೇಫೆರನು್ನ ಎತ್ ಾಚೀನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಾದು
ನೇಯದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇರುವ ರಿ ್ಮೕನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 14 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಹ ಾ್ನತೋನಿನ ಮೇಲೆ ಇಪ್ತಹೇಲಿನ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 15 ಕಟಾ್ಟತ್, ನಹ ಾಲ್,
ಶಿ ್ರ ೕನ್, ಇದ ಾ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಇವೇ
ದ ಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾ್ರ ಮಗಳು. 16 ಜೆಬುಲೂನಿನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದವು.
1 ಚೀಟು

ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ ಾ್ವ ಸ
ಾಲ್ಕನೆಯ ಾರಿ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: 18 ಇಜೆ್ರ ೕಲ್, ಕೆಸುಲೊ್ಲೕತ್, ಶೂನೇಮ್, 19 ಹಫಾರಯಿಮ್, ಶೀ
ೕನ್, ಅ ಾಹರತ್,
20 ರಬಿ್ಬೕತ್, ಕಿಷೊ್ಯ ೕನ್, ಎಬೆಜ್, 21 ರೆಮೆತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, ಏನ್ಹ ಾ್ದ, ಬೇತ್ ಪಚೆ್ಚೕಚ್ ಇವುಗಳೇ.
22 ಾಬೋರ್, ಶಹಚೀ ಾ, ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳು ಅದರ ಮೇರೆ
ಳಗಿದ್ದವು. ಮೇರೆಯು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಒಟಾ್ಟರೆ ಹದಿ ಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಾ್ರ ಮಗಳು, 23 ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವು.
17 ಚೀಟು

ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ ಾ್ವ ಸ
ಚೀಟು ಐದನೆಯ ಾರಿ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಊರುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: - 25 ಹೆಲ್ಕತ್, ಹಲೀ, ಬೆಟೆನ್, ಅ ಾಫ್, 26 ಅಲಮೆ್ಮಲೆಕ್, ಅ ಾದ್, ಮಿ ಾಲ್ ಇವುಗಳೇ.
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ಇವರ ದೇಶದ ಮೇರೆಯು ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ, ಶೀಹೋರ್ ಲಿಬ್ನತ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಕೂ್ಕ ಾಕಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ, 27 ಬೇತ್ ಾಗೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ
ಇಪ್ತಹೇಲಿನ ಕಣಿವೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೇತೇಮೇಕ ನೆಗೀಯೇಲ್ ಇವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು 28 ಾಬೂಲ್, ಎಬೊ್ರ ೕನ್, ರೆಹೋಬ್, ಹ ್ಮೕನ್, ಾ ಾ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಚೀದೋನ್ ಎಂಬ ಮ ಾನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 29 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾಮ, ತೂರ್ ಕೋಟೆ,
ಹೋ ಾ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕಿ್ಜೕಬ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 30 ಉ ಾ್ಮ,
ಅಫೇಕ್, ರೆಹೋಬ್ ಇವೇ
ದ ಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು. 31 ಅಶೇರನ
ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿವೆ.
ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ ಾ್ವ ಸ
ಚೀಟು ಆರನೆಯ ಾರಿ ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಆ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತಿ್ತನ
ಮೇರೆಯು 33 ಚಾನನಿ್ನೕಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೆಲೇಫಿನ ಅಲೊ್ಲೕನ ಮರದಿಂದ ಆ ಾಮಿನೆಕೆಬ್, ಯಬೆ್ನಯೇಲ್,
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕೂ್ಕಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 34 ಇದಲ್ಲದೆ
ಮೇರೆಯು ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅ ್ನತ್- ಾಬೋರಿನ ಮೇಲೆ ಹುಕೊ್ಕೕಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ದ ಣದಲಿ್ಲ
ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ, ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಆಶೇರರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 35 ಚಿದಿ್ದೕಮ್, ಚೇರ್, ಹಮ್ಮತ್, ರಕ್ಕತ್, ಕಿನೆ್ನರೆತ್, 36 ಆ ಾ ಾ,
ಾ ಾ, ಾಚೋರ್, 37 ಕೆದೆಷ್ ಎದೆ್ರ ,ೖ ಏನ್ ಾಚೋರ್, 38 ಇರೋನ್, ಮಿಗ್ದಲೇಲ್, ಹೊರೇಮ್, ಬೇತ್
ಷೆಮೆಷ್, ಬೆತ ಾತ್ ಇವೇ
ದ ಾದ ಹತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಾ್ರ ಮಗಳು, 39 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದೆ.
32

ಾನ್ ಕುಲದವರ ಾ್ವ ಸ
ಚೀಟು ಏಳನೆಯ ಾರಿ ಾನನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದ
ಊರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: 41 ಚೊ ಾರ್, ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್, ಈಷೆರ್ಮೆಷ್, 42 ಾಲಬಿ್ಬೕನ್, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್,
ಇ ಾ್ಲ, 43 ಏಲೋನ್, ತಿ ಾ್ನ ಎಕೊ್ರ ೕನ್, 44 ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, ಾಲತ್, 45 ಯೆಹುದ್, ಬೆನೇಬೆರಕ್,
ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್, 46 ಮೇಯಕೋರ್ನ್, ರಕೊ್ಕೕನ್ ಇವೇ.
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶವೂ ಇವರಿಗೇ
ದೊರಕಿತು. 47 ಾನ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯ ವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟು ಲೆಷೆಮಿನವರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಜಯಿಸಿ ಆ ಜನರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷನ ಹೆಸ ಾದ ಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 48 ಾನ್ ಕುಲದ
ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ರ ಮ ಮತು್ತ ನಗರಗಳು ಇವೇ.
40

ಯೆಹೋಶುವನ ಾ್ವ ಸ
ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ದೇಶವನು್ನ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ ತ ್ಮಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ತಮ್ಮದರಲಿ್ಲ ಾಲು ಕೊಟ್ಟರು. 50 ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತ
ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ತಿಮ್ನತ್ ಸೆರಹ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ
ಅದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅದರಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
51
ಾಜಕ ಾದ ಎಲಿ ಾಜರನೂ, ನೂನನ ಮಗ ಯೆಹೋಶುವನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕುಲಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರೂ
ಸೇರಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ
ಚೀಟು ಾಕಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳು ಇವೇ. ಹೀಗೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಾಯರ್ವು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು.
49 ಇ

20
ಆಶ್ರ ಯ ನಗರಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕುರಿತು, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ‘ ಾನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಆಶ್ರ ಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; 3 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
1 ಯೆಹೋವನು
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ತಿಳಿಯದೆ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸದಂತೆ ಅವು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿರಲಿ. 4 ಅಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಓಡಿ ಹೋದವನು
ದಲು ಊರ ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಿ.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಾಸಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಲಿ 5 ಹತ ಾದವನ
ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ಕೊಂದವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನೆರೆಯವನನು್ನ ಹಳೆಯ ದೆ್ವೕಷವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಕೊಂದನು.
6 ಒಂದು ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಂಥವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು; ಮತು್ತ ಅವನು ಆಗಿನ ಮ ಾ
ಾಜಕನ
ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಅದೇ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು. 7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ
ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶ ಾದ ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಕೆದೆಷ್, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನ ಶೆಕೆಮ್
ಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕಿಯರ್ತಬರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದರು. 8 ಇವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ
ರೂಬೇನ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಚೆರ್, ಾದ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ
ಾ ೕತ್, ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋ ಾನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಗೂ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೂ ಇವು ಆಶ್ರ ಯ
ನಗರಗ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದವು. ಬೇರೊಬ್ಬ ನನು್ನ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಕೊಂದವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಹತ ಾದವನ
ಹತಿ್ತರದ ಬಂಧುವಿನಿಂದ ತಲೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಾನು ಾ್ಯಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವವರೆಗೆ
ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬಹು ಾಗಿದೆ.

21
ಲೇವಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ, ನೂನನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 “ನಮ್ಮ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಗೋ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೆ?” ಅನ್ನಲು 3 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಷು್ಟ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
4 ಕೆ ಾತ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗ ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಯೆಹೂದ,
ಸಿಮೆ
ೕನ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರೆತವು. 5 ಉಳಿದ ಕೆ ಾತ್ಯ ರಿಗೆ
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಾನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದಿಂದಲೂ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು.
6 ಪುನಃ ಚೀಟು
ಾಕಿ ಾಗ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಎಂಬ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಕುಲದಿಂದಲೂ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು.
7 ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರ ದವರಿಗೆ ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು
8 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇಷು್ಟ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
9 ಲೇವಿ ಕುಲದವರು ಕೆ ಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರ ದವರೂ ಆದ ಆರೋನನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ದಲು ಚೀಟು
ಬಿದಿ್ದತು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 11 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಹೆಬೊ್ರ ೕನೆಂಬ ಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಕಿಯರ್ತಬರ್ವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. (ಕಿ ಾರ್ತ ಅಬರ್ ಎಂದರೆ ಅ ಾಕನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬರ್ನ
ಪಟ್ಟಣ) ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಉಪನಗರಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 12 ಆದರೆ ಇದರ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ,
ಇದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳನೂ್ನ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 13 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಕುಲಗಳಿಂದ ಹೆಬೊ್ರ ೕನೆಂಬ ಆಶ್ರ ಯ ನಗರ ಾದ
1 ಲೇವಿ ಕು
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ಲಿ ಾ್ನ,
ಯತಿ್ತೕರ್, ಎಷೆ್ಟ ೕಹ,
ಹೋಲೋನ್, ದೆಬೀರ್,
ಅಯಿನ್, ಯುಟಾ್ಟ, ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್
ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು 17 ಾಗೂ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್,
ಗೆಬ, 18 ಅ ಾತೋತ್, ಅಲೊ್ಮೕನ್ ಎಂಬ ಾಲು್ಕ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ದೊರಕಿದವು.
19 ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ವಂಶದವರ ಾಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಹದಿಮೂರು.
20 ಲೇವಿಯ ಾದ ಕೆ ಾತ್ಯರ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 21 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ
ಶೆಕೆಮ್ ಎಂಬ ಆಶ್ರ ಯ ನಗರ, 22 ಗೆಜೆರ್, ಕಿಬೆ್ಚ ೖ ಮ್ ಾಗೂ ಬೇತ್ಹೋರೋನ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು, 23 ಾನ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, 24 ಅ ಾ್ಯಲೋನ್,
ಗತ್ರಿ ್ಮೕನ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು, 25 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ
ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಾ ಾಕ್, ಗತ್ರಿ ್ಮೕನ್, ಎಂಬ ಎರಡು ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಚೀಟಿನಿಂದ
ದೊರಕಿದವು. 26 ಒಟಾ್ಟರೆ ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದಂಥ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹತು್ತ.
27 ಗೆಷೋರ್ನ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಧರ್ ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವು: ಕೊಲೆ
ಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ನಗರ ಾದ ಾ ಾನಿನ ಗೋ ಾನ್, ಬೆಯೆಷೆ್ಟ ಾ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ
ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು; 28 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ಾಬೆರತ್, 29 ಯಮೂರ್ತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್,
ಎಂಬ ಾಲು್ಕ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು; 30 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಮಿ ಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್,
31 ಹೆ ಾ್ಕತ್ ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ ಾಲು್ಕ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು; 32 ನಫಾ್ತಲಿ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ, ಕೊಲೆ
ಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ನಗರ ಾದ ಗಲಿ ಾಯದ ಕೆದೆಷ್ ಹ ್ಮೕತ್ ದೋರ್, ಕ ಾರ್ನ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 33 ಗೇಷೊರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹದಿಮೂರು. 34 ಮಿಕ್ಕ ಲೇವಿಯ ಾದ ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರ ದವರಿಗೆ ಜೆಬುಲೂನ್ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
ಕೆ್ನ ಾಮ್, 35 ಕ ಾರ್, ದಿ ಾ್ನ ಾಗೂ ನಹ ಾಲ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಾಲು್ಕಪಟ್ಟಣಗಳು.
36 ರೂಬೇನ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಬೆಚೆರ್, ಯಹಚಾ, 37 ಕೆದೇ
ೕತ್ ಾಗೂ ಮೇಫಾಗತ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು; 38 ಾದ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಕೊಲೆ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ನಗರ ಾಗಿರುವ
ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಾ ೕತ್, ಮಹನಯಿಮ್, 39 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ
ಾಲು್ಕಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 40 ಮಿಕ್ಕ ಲೇವಿಯ ಾದ ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಚೀಟಿಯಿಂದ ದೊರಕಿದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು. 41 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೊರಕಿದ ಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಲವತೆ್ತಂಟು. 42 ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಂದಕೂ್ಕ ಗೋ ಾಳಗಳಿದ್ದವು. ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದಿ್ದತು.
43 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು.
44 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. ವೈ ರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಅವರೆದುರು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಅವರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 45 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಾಡಿದ ಅತಿ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾ ಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ
ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿದವು.
14

15

16

22
ಮೂಡಣ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದದು್ದ
ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರನೂ್ನ ಾದ್ಯರನೂ್ನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರನು್ನ ಕರೆಸಿ
ಅವರಿಗೆ, 2 “ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಆ ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾನು
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಈ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡದೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ,
1
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ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಧ ೕರ್ಪದೇಶದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾಲಿಸಿರಿ;
ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಆತನ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು, ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ,” ಎಂದು ಹೇಳಿ
6 ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. 7
ೕಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಉಳಿದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ಾಲುಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ 8 ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ “ನೀವು
ಬಹಳ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ದನಕುರಿ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ವಸ್ತ ್ರ,
ದ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಾಲು ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದನು 9 ಆಗ ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಾದ್ಯರೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್
ಜನರೂ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ
ೕಶೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವ ಾ್ತದ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದರು.
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದವರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

10 ರೂಬೇನ್ಯರೂ

ಾದ್ಯರೂ ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರೂ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ದರ್ನಿನ
ತೀರಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 11 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು
ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಜನರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ದೇಶ ಾದ ಾ ಾನಿನ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ
ತೀರಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಮಿಕ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ತಿಳಿ ಾಗ,
12 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿ ಅವರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ
ದಲು
ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲರುವ ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕ
ಎಲಿ ಾಜರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನನು್ನ 14 ಮತು್ತ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ನಂತೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಾಯಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಕುಲಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
15 ಇವರು ಗಿ ಾ್ಯ ದನಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್ಯರ,
ಾದ್ಯರ ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
16 “ಯೆಹೋವನ ಸವರ್ ಸಭೆಯ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಇಂಥ
ದೊ್ರ ೕಹ
ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು; ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಂ ಾಯಿತು.
17 ಾವು *ಪೆಗೋರದಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾದದು್ದ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ
ೕ? ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ
ಾ್ಯ ಧಿ ಬಂದರೂ ಾವು ಇನೂ್ನ ಅದರಿಂದ ಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 18 ಈಗ ನೀವು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತಳಿ್ಳ ಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ? ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಾಳೆಯೇ
ಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸವರ್ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯ ತೊಡಗುವುದು. 19 ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿದರೆ ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವಿರುವ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹೊರತು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ನಮಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಡಿರಿ.
20 †ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾನನು ಯೆಹೋವನ ಸೊತ್ತನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ದೊ್ರ ೕಹಿ
ಾ ಾಗ ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸವರ್ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಅವನ
ಅನೇಕರು ಾಯಬೇ ಾಯಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
*
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ಯೆಹೋಶುವನು 22:21

337
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ಆಗ ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಹೀಗೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: 22 “ದೇ ಾಧಿದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದಕೆ್ಕ ಾ ; ಆ ದೇ ಾಧಿದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಗೊತಿ್ತದೆ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಾವು ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳು, ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ನಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡಲಿ. 23 ಾವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ,
ಾನ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಾನೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸಲಿ. 24 ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದೕವಷೆ್ಟೕ,
ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಾಲಿದೆ?’
25 ರೂಬೇನ್ಯರೇ,
ಾದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ನಡುವೆ ಈ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಮೇರೆ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಾವ ಾಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೈ ವಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಾರೆಂದು ಭಯಪಟೆ್ಟವು. 26 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ, ‘ಬನಿ್ನ,
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಅದು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ,’
27 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ,
ದ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಮಗೂ ಹಕಿ್ಕದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ನಮಗೂ, ನಿಮಗೂ, ನಮ್ಮ
ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ಾ
ಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಅವರು ಮುಂದೆ
ನಮ ಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರಿ ಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಾವು ಅವರಿಗೆ ‘ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಾದರಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಇದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ; ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ
ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವೆವು. 29 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದ ಮುಂದಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹೊರತು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ,
ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಬೇರೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿರದಂ ಾಗಲಿ.
ಾಗೆ
ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗದಿರಲಿ” ಎಂದರು.
30
ಾಜಕ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಕು ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಪ್ರ ಭುಗಳು, ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲಗಳವರ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
31 ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು ರೂಬೇನ್,
ಾದ್, ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲಗಳವರಿಗೆ “ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಂಥ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಾಹಸ್ತದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದನು. 32 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ
ಫೀನೆ ಾಸನು, ಪ್ರ ಭುಗಳು, ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಾ ಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು 33 ಅವರು ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ ರೂಬೇನ್ ಾದ್ ಕುಲಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 34 ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಾದ್ಯರೂ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯೇ ಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ‡ಏದ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

23
ಯೆಹೋಶುವನ ಬೀ ್ಕಡುಗೆಯ ಪ್ರ ಬೋಧನೆ
1 ಯೆಹೋವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ತರು ಾಯ ಬಹು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾದನು. 2 ಆತನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಭುಗಳು, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
‡
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ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾಡಿದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟೕ.
ೌದು,
4
ನಿಮ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿ ಾತನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ.
ಾನು
ದರ್ನಿನಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೂ ಇರುವ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರ ಮತು್ತ ಉಳಿದಿರುವವರ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸ್ವಂತ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
6
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೈ ಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ
ತಿರುಗಬೇಡಿರಿ. 7 ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇ ್ಜೕ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ದೇವತೆಗಳ
ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಾಧಿಸಲೂ ಾರದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲೂ ಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ ಸೇವಿಸಲೂ
ಾರದು. 8 ಈವರೆಗೆ ಹೇಗೊ ಾಗೆಯೇ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ
9 ಯೆಹೋವನು ಮ ಾಪ ಾಕ್ರ ಮಿಗ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮೆ್ಮ ದುರಿನಿಂದ
ಆತುಕೊಂಡಿರಿ.
ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ನೂ ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 10 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಓಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾದನು. 11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ. 12 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಜ ಾಂಗಗ ಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಕೊಟು್ಟ
ತಂದು ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಉರುಲೂ ಬೋನೂ ಆಗಿರುವರು. ಅವರು
ಪಕೆ್ಕಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕೊರಡೆಯಂತೆಯೂ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಚುಚು್ಚವ ಮುಳಿ್ಳನಂತೆಯೂ ಇರುವರು. ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಉತ್ತಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವಿರಿ.
14 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಾನು ಈಗ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದ ಆಶೀ ಾರ್ದದ ವಚನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪದೆ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಮನದಟಾ್ಟ ಗಿದೆಯಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಮೇಲನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ, ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಉತ್ತಮ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುವನು. 16 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವುದು ಮತು್ತ ಆತನು ಕೊಟ್ಟ
ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾದೀರಿ” ಎಂದನು.
3

24
ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನವೀಕರಣ
ತರು ಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರನು್ನ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರ ಾನರು,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಬಂದು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
2
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಅಬ್ರ ಾಮ, ಾಹೋರ ಎಂಬುವವರ ತಂದೆ ಾದ ತೆರಹ,
ದ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷರು
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆತಂದು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ, ಇ ಾಕನೆಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದೆನು. 4 ಇ ಾಕನಿಗೆ
ಾಕೋಬ, ಏ ಾವ ಎಂಬ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ, ಏ ಾವನಿಗೆ ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತವನೂ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆನು.
ಾಕೋಬ ಾದರೋ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 5 ತರು ಾಯ ಾನು
ೕಶೆ, ಆರೋನರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ
1
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ಾಧಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಐಗುಪ್ತರು ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಆ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೂ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 7 ಅವರು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಾನು ಅವರಿಗೂ, ಐಗುಪ್ತರಿಗೂ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಐಗುಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನು.
ಾನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಏನೇನು
ಾಡಿದೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. 8 ನೀವು ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ
ಅ ೕರಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದೆನು. ನಿ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ ನು.
ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ.
ಅವರನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಸಂಹರಿಸಿದೆನು.
9 ಅನಂತರ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗನೂ ಆದ ಾ ಾಕನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೆ
ೕರನ ಮಗ ಾದ
10
ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಾನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು.
11 ನೀವು
ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿ ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಬಂದಿರಿ. ಆಗ ಯೆರಿಕೋವಿನವರು ಅ ೕರಿಯರು,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇವರೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರಲು ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಕಡಜದ
ಹುಳಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಅವು ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರಿಬ್ಬರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ವು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದಲ್ಲ. 13 ನೀವು ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡದೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟೆ್ಟ ನು. ನೀವು ಕಟ್ಟದೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಸದೆ ಇರುವ ಾ್ರ ,
ಎಣೆ್ಣಮರ ಇವುಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತೕದಿ್ದೕರಿ” 14 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ ಆತನನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ. 15 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ
ಸರಿ ಾಣದಿದ್ದರೆ ಾರನು್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ? ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ: ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವತೆಗ ೕ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ
ಅ ೕರಿಯರ ದೇವತೆಗ ೕ ಹೇಳಿರಿ. ಾನೂ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು”
ಎಂದನು.
16 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ನಮಗೆ
ದೂರ ಾಗಿರಲಿ. 17 ಾವು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನೂ್ನ ಹೊರತಂದು
ನಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾವೂ ಾಟಿ
ಬಂದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡಿದವನು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೇ.
18 ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಅ
ೕರಿಯರು
ದ ಾದ ಸವರ್ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ವನು ಆತನೇ. ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ
ದೇವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸೇವಿಸಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು; ತನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ ್ಬರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದ ದೇವರು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಾಪ, ಅಪ ಾಧಗಳನೂ್ನ, ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು ಆತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಮೇಲಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಬಿಡುವನು” ಎಂದನು. 21 ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾವು
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು” ಎಂದರು. 22 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗಳು ಅನ್ನಲು ಅವರು ೌದು ಾವೇ ಾ ಗಳು”
ಎಂದರು 23 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದನು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು,
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“ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆತನ ಾತನೆ್ನೕ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು. 25 ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು
ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. 26 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಅ ಾ್ಲವ ೃ ಕ್ಷದ
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 27 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಈ ಕಲು್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಹೇಳುವುದು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳನು್ನ ಇದು ಕೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ
ಅಲ್ಲಗಳೆದರೆ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ
ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ 28 ಅವರನು್ನ ಅವರವರ
ಸ್ವತಿ್ತನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣ
ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರಹತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. 30 ಅವನ ಶವವನು್ನ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಷ್
ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ತಿಮ್ನತ್ಸೆರಹ ಎಂಬ ಅವನ ಸ್ವತಿ್ತನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
31 ಯೆಹೋಶುವನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ
ಾಲದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಾ ಗ ಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ತಂದ
ೕಸೇಫನ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ,
ಾಕೋಬನು ಶೆಕೆಮಿನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೂರು ವರ ಾ ಕೊಟು್ಟ
ಕೊಂಡು ಕೊಂಡ ಶೆಕೆಮ್ ಊರಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. ಆ ಹೊಲವು
ೕಸೇಫ್ಯರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿತು್ತ.
33 ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎಲಿ
ಾಜರನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್
ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನ ಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
29
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ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥಪಕರು
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಗ್ರಂಥವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದವರು
ಾರೆಂಬ ಸುಳಿವನು್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾ್ನ ಗಿ ಹೆಸರಿಸುತ್ತದೆ,
ಸಮುವೇಲನು ಕೊನೆಯ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕನು.
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಾಜಪ್ರ ಭುತ್ವದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೊಳಗೆ
ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಪುನ ಾವತಿರ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ( ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು 17:6; 18:1; 19:1; 21:25)
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಘಟನೆಗಳ ಮತು್ತ ಅದರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವನು್ನ
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. “ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು” ಎಂಬ ಪದವು “ರಕ್ಷಕರು” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು ಪರದೇಶಿ ಪೀಡಕರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಜನರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವ ಪ್ರ ಭುಗ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿಯೂ ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,043 - 1,000 ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಸಂಕಲಿಸಿರಬಹುದು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣದ ನಂತರ ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕ ಾದ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥಗೆ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಜಪ್ರ ಭುತ್ವದ ಪ್ರ
ತೋರುತ್ತದೆ.

ೕಜನಗಳನು್ನ ಪ್ರ ದಶಿರ್ಸುವುದು ಅದರ

ಾನವ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ ಎಂದು

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಮುಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇಶವನು್ನ ಜಯಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ದಲ ಅರಸನ
ತನಕದ ಐತಿ ಾಸಿಕ
ಾಲವನು್ನ ವಿವರಿಸಲು, ಇತಿ ಾಸವನು್ನ ಇದ್ದ
ಾಗೆಯೇ ಸುಮ್ಮ ನೇ
ಪ್ರ ಸು್ತತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನ ದೈ ವ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ದೃ ಷಿ ್ಟಕೋನವನು್ನ
ಪ್ರ ಸು್ತತಪಡಿಸಲು (24:14-28; 2:6-13), ಜನರು ಆತನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕಿ ಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು
ಎಂದು ಪ್ರ ಸು್ತತಪಡಿಸಲು, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಆತನು
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕನು ಅಥ ಾ ಾಜನು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಾದ
ನಂತರ ದುಷ್ಟ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ತಲೆ ಾರಿನಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು
ಾರ ಾ್ನದರೂ
ಎಬಿ್ಬ ಸುವು ಾದರೆ (ಆದಿ 3:15) ಆಗ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ತಲೆ ಾರುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕೆಡುವಿಕೆ ಮತು್ತ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ — 1:1-3:6
2. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು — 3:7-16:31
3. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಾ ಾತ್ಮ ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು — 17:1-21:25
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಉಳಿದ ಾ ಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದು್ದ
ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು “ ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದಲು
ಾರು ಹೋಗಬೇಕು?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲು 2 ಆತನು ಅವರಿಗೆ
“ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೋಗಲಿ; ಇಗೋ, ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 3 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ಸಿಮೆ
ೕನ್ಯರಿಗೆ, “ ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ನಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ; ಅನಂತರ ಾವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುವ
4 ಅವರು ಒಪಿ್ಪ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋದರು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ ಅವರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಅವರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಬೆಜೆಕ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರು. 5 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲ *ಅದೋನೀ ಬೆಜೆಕನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ
1 ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇ

ಸೋಲಿಸಿದರು. 6 ಅದೋನೀಬೆಜೆಕನು ಓಡಿಹೋಗಲು ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳ
ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 7 ಆಗ ಅದೋನೀಬೆಜೆಕನು, “ಕೈ ಾಲುಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಾನು
ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಅರಸರು †ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ

ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ದೇವರು ನನಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 8 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲ ನ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟರು. 9 ‡ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೋಗಿ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶ, ದ ಣಸೀಮೆ ಾಗೂ ಕಣಿವೆ

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
10 §ಅವರು
ದಲು ಕಿಯರ್ತಬರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ, ಅವರಲಿ್ಲ ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್, ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬುವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. 11 ಅಲಿ್ಲಂದ ದೆಬೀರಿನವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋದರು; ದೆಬೀರಕೆ್ಕ
ದಲು ಕಿಯರ್ತಸೇಫೆರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ. 12 ಕಿಯರ್ತಸೇಫೆರ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಾಲೇಬನು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅವನ ತಮ್ಮ ನೂ, ಕೆನಜನ ಮಗನೂ ಆದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೆರನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಾಲೇಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು.
14 ಆಕೆಯು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಹೊಲವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಗಂಡನನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ಾನು
ಕತೆ್ತಯಿಂದ ಇಳಿದಳು. ಾಲೇಬನು, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು 15 ಆಕೆಯು,
“ನನಗೊಂದು ಾನಕೊಡಬೇಕು; ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಯ ಾ್ಲ, ಬುಗೆ್ಗಗಳಿರುವ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು” ಅಂದಳು. ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಮೇಲಣ ಬುಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಣ ಪ್ರ ದೇಶದ
ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
16
ೕಶೆಯ
ಾವ ಾದ ಕೇನ್ಯ ನ ವಂಶದವರು *ಖಜೂರ್ರ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾದಿನ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ ಅಡವಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ನ ಜನರ ಸಂಗಡ
ಾಸ ಾಡಿದರು. 17 ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಸಿಮೆ
ೕನ್ಯರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ
ಚೆಫತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಅದನು್ನ †ಹೊ ಾರ್

ಎಂದು ಕರೆದರು. 18 ಅನಂತರ ಅವರು ಾಜಾ, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಎಕೊ್ರ ೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಮೇರೆಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 19 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ತಗಿ್ಗನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಿಗೆ
ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 20
ೕಶೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು
*

1:5 ಯೆಹೋ. 10:2, ಬೆಜೆಕನ ಅಧಿಪತಿ.

15:13-19.

*

1:16 ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣ.

† 1:7
† 1:17

ಲೂಕ 16:21.
ಹೊ

ಾರ್ ಎಂದರೆ

‡

1:9 ಯೆಹೋ. 10:40.

ಾ ಾದದು್ದ ಎಂದು ಅಥರ್.

§

1:10 ಯೆಹೋ.
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ಾಲೇಬನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಅ ಾಕನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಸಂಗಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
22 ಇವರ ಾಗೆಯೇ
ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರೂ ಹೊರಟು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 23 ಅವರು ಲೂಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಬೇತೇಲ್ ಊರನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 24 ಅವರು ಆ ಊರೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಬಹು ಾದ ಾರಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು; ಾವೂ ನಿನಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 25 ಆಗ ಅವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಏನು ಾಡದೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 26 ಅವನು ಹಿತಿ್ತಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಲೂಜ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು; ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.
27 ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಬೇತ್ ಷೆ
ಾನ್, ಾ ಾಕ್, ದೋರ್, ಇಬೆ್ಲ ಾಮ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ಾ ಾನ್ಯರು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೃ ಢ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಬಲಗೊಂಡ
ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರೇ ಹೊರತು ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
29 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರು
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವವ ಾದರು.
30 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಕಿತೊ್ರ ೕನ್, ನಹಲೋಲ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ
ಾ ಾನ್ಯರು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡುವವ ಾದರು.
ಆದರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
31 ಆಶೇಯರ್ರು ಅಕೊ್ಕೕ, ಚೀದೋನ್, ಅ ಾ್ಲಬ್, ಅಕಿ್ಜೕಬ್, ಹೆ ಾ್ಬ, ಅಫೀಕ್, ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ; 32 ಹೀ ಾಗಿ ಆಶೇಯರ್ರು ಾ ಾನ್ಯರನ
ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದರು.
33 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್, ಬೇತ ಾತ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ ಾ ಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್, ಬೇತ ಾತ್
ಊರುಗಳ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾದರು.
34 ಇದಲ್ಲದೆ ಅ
ೕರಿಯರು ಾನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ತಗಿ್ಗನ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿಯಗೊಡದೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ
ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 35 ಹೀಗೆ ಅ ೕರಿಯರು ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಾಲಿ್ಬೕಮ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಬಳಿ
ಇದ್ದ ಹರ್ ಹೆರೆಸ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಹತಿ್ತರ ಾಸಿಸಲು ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ೕಸೇಫನ
ಕುಲದವರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗು ಾಮರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. 36 ಅ ೕರಿಯರ ಮೇರೆಯು
ಅಕ್ರ ಬಿ್ಬೕಮ್ ಮೇಲುದಿಣೆ್ಣಯಿಂದ ಸೇ ಾ ಊರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

2
ಬೋಕೀಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನು
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಬೋಕೀಮಿಗೆ ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರ ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದೆನು. ‘ನಿ ್ಮಡನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು
ಾತು ಕೊಟಾ್ಟ ಗ,
2 ನೀವು ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಾಕೆ
3
ಾಡಿದಿರಿ?
‘ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ ಾನು ಈ ದೇಶ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ
1
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ಓಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ಮುಳು್ಳ ಗ ಾಗಿರುವರು; ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮಗೆ
ಉರು ಾಗುವವು’ ಎಂದು ಾನು
ದಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ” ಅಂದನು. 4 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ಮತು್ತ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ *ಬೋಕೀಮೆಂಬ ಹೆಸರಿಟು್ಟ, ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣ
ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಬಂದ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 7 ಯೆಹೋಶುವನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ
ಾಲದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದ್ದ, ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ
ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಾ ಗ ಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
8 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ನೂನನ ಮಗ ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರ ಹತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ
9 ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ಾ್ವಧೀನದ ಭೂಮಿ ಾದ ತಿಮ್ನತ್ ಹೆರೆಸ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅದು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.
10 ಅವನ
ಾಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆನಂತರ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅರಿಯದಿದ್ದ ಬೇರೊಂದು ಸಂ ಾನವು ಹುಟಿ್ಟತು.
6

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದ್ದದು
ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನು್ನ ಾಡಿದರು ಾಗೂ ಾಳನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು.
12 ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರತಂದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಿಟು್ಟ ಬರುವಂತೆ
ಾಡಿದರು. 13 ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಳ್, ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ಎಂಬ
ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವ ಾದರು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವವರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲು ಅವರು ಅವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಸುತ್ತಣ ವೈ ರಿಗಳಿಗೆ
ಾರಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವರು ಆ ಶತು್ರ ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದವ ಾದರು.
15 ಯೆಹೋವನು ಾನು
ದಲೇ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಆತನ ಕೈ
ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೇ ಇತು್ತ. ಅವರು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾದರು. 16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವವರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವರ
ಾತನೂ್ನ ಕೇಳದೆ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ದೈ ವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವರಂತೆ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 18 ವೈ ರಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಾಳ ಾರದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ, ಕನಿಕರಪಟು್ಟ, ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. ಅವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. 19 ಅಂಥ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು ತೀರಿಹೋದನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ,
ಂಡತನಗಳನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆತನು, “ಈ ಜನರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇವರು ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಯುವ
ದಲು ಹೊರಡಿಸದೆ
ಬಿಟಿ್ಟದ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಒಂದನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಇವರೂ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತೆ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಈ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪರೀ ಸುವೆನು” ಅಂದನು. 23 ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನ
ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸದೆ ಉಳಿಸಿದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
11 ಈ ಇ

*
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ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು
1
ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಅರಿಯದೆ ಇದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದಕೂ್ಕ, 2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ವಿದೆ್ಯಯನು್ನ ಅರಿಯದವರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಉಳಿಸಿದ ಜ ಾಂಗಗಳವರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ, 3 *ಐದು ಮಂದಿ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳು, ಸವರ್ ಾ ಾನ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಳ್
ಹೆ ರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಹಿವಿ್ವಯರು ಇವರೇ. 4 ಾನು
ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಆ ಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವರೋ
ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದನು.
5 †ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ
ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಎಂಬೀ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ, 6 ಅವರ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಾವು ತಂದು, ತಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಅವರ ಕು ಾರರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು.
ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್
ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಳ್, ‡ಅಶೇರ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ಆತನ ದೃ ಷಿ ಯ
್ಟ ಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವರನು್ನ §ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್ ನಹ ಾಯಿಮ್ ಾಜ್ಯ ದ
7ಇ

ಅರಸ ಾದ *ಕೂಷನ್ ರಿ ಾತಯಿಮ್ ಎಂಬುವವನಿಗೆ
9

ವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ

ಾರಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವರು ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳ
†
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟಾ್ಟ ಗ ಆತನು

ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ‡ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು.
ಾಲೇಬನ ತಮ್ಮ ನೂ ಕೆನಜನ ಮಗನೂ
10
§
*
ಆದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನೇ ಆ ರಕ್ಷಕನು.
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದುದರಿಂದ
ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು.
ಯೆಹೋವನು ಎರಡು
ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್ ಾಜ್ಯ ದ ಅರಸ ಾದ ಕೂಷನ್ ರಿ ಾತಯಿಮನನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 11 ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ. ತರು ಾಯ ಕೆನಜನ ಮಗ ಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ಏಹೂದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರು; ಆತನು ಅವರ ದೊ್ರ ೕಹದ
ನಿಮಿತ್ತ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನನು್ನ ಅವರಿಗೆ †ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 13 ಇವನು
ಅ ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಖಜೂರ್ರನಗರವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 14 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
15 ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್
ಕುಲದ ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಏಹೂದನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು. ಅವನು ಎಡಚ ಾಗಿದ್ದನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಅವನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
16 ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗುದು್ದ
ಳ‡ ಉದ್ದ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿಕತಿ್ತಯನು್ನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳ
12

ಒಳಗೆ ಬಲಗಡೆಯ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 17
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಎಗೊ್ಲೕನನು ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. 18 ಏಹೂದನು ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟು್ಟ, 19 ಾನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲರುವ
*
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ವಿಗ್ರ ಹಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದೊ್ದಂದು
ರಹಸ್ಯ ವಿದೆ” ಅಂದನು. ಆಗ ಅರಸನು, “ನಿಶ್ಯ ಬ್ದ” ಅನ್ನಲು ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು.
20 ಅರಸನು ತನ್ನ ತಂ ಾದ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಏಹೂದನು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದೊ್ದಂದು ದೈ ೕಕಿ್ತಯಿದೆ” ಅನ್ನಲು ಅವನು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ
ಎದ್ದನು. 21 ಆಗ ಏಹೂದನು ಎಡಗೈ ಚಾಚಿ ಬಲಗಡೆಯ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಅವನ
ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದನು. 22 ಆ ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿಯ ಸಮೇತ ಹೊಟೆ್ಟ
ಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕತು. ಅವನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ
§
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದಿದು್ದದರಿಂದ ಕೊಬು್ಬ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು; ಕೊಬು್ಬ ಬೆನಿ್ನ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.
23

ಏಹೂದನು ಪಡ ಾಲೆಗೆ ಬಂದು, ಆ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕದವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಬೀಗ ಾಕಿ ಹೊರಟು
ಹೋದನು. 24 ತರು ಾಯ ಸೇವಕರು ಅಲಿ್ಲ ಬಂದು ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಾಕಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಅರಸನು
ತಂ ಾದ ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರಿದ ಾಯ ಾನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡು 25 ತಮಗೆ ಬೇಸರ ಾಗುವ
ತನಕ ಾಯು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಕದಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೀಗದ ಕೈ ಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯಲು, ಇಗೋ, ಅವರ ಒಡೆಯನು ಸತು್ತಬಿದಿ್ದದ್ದನು. 26 ಅವರು
ಅರಸನಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಏಹೂದನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆ ಾಟಿ
ಸೆಯೀ ಾ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, 27 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ *ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೊರಟರು. 28 ಅವನು
ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ; †ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗ ಾದ
ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ೕ ಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವ
‡ ಾಯಗಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ (ನದಿಯಲಿ್ಲ
ಾದು ಹೋಗಬಹು ಾದ ಸ್ಥಳಗಳು) ಹಿಡಿದರು;
ಾರನೂ್ನ

ಾಟಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 29 ಅವರು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪುಷ್ಟರೂ ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಗಳೂ ಆದ ಸು ಾರು ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿ
ೕ ಾಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರು. 30 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್ಯರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಂದ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ.
ಶಮ್ಗರ್

31 ಏಹೂದನ

ತರು ಾಯ ಅ ಾತನ ಮಗ ಾದ ಶಮ್ಗರನು ಎದು್ದ ಎತಿ್ತನ ತಿವಿಗೋಲಿನಿಂದ ಆರುನೂರು
ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು.

4

ದೆಬೋ ಾ ಮತು್ತ ಾ ಾಕ್
1 ಏಹೂದನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
2 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಾಚೋರಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾ ಾನ್ಯ ಾಜ ಾದ
ಾಬೀನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. *ಹರೋಷೆತ್ ಹಗೊಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸೀಸೆರನು

ಅವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಒಂಭೈ ನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳುಳ್ಳ ಇವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಾಧಿಸುತಿ್ತರಲು ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು.
4 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಲಪಿ್ಪೕದೋತನ ಹೆಂಡತಿ, ದೆಬೋರಳೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 5 ಆಕೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಮಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿಗೂ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ದೆಬೋರಳ ಖಜೂರ್ರ ವೃ ಕ್ಷವೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಆಕೆ ನಫಾ್ತಲಿ ದೇಶದ ಕೆದೆಷ್ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನನು್ನ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ಎದು್ದ ನಫಾ್ತಲಿ, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
§
‡

3:22 ಕತಿ್ತಯ

ನಚಾದ ತುದಿಯು ಬೆನಿ್ನ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು್ತ.

3:28 ಯೆಹೋ. 2:7

*

4:2 ಅನ್ಯ ಜನರ ಪಟ್ಟಣ.

*

3:27 1 ಸಮು 13:3

†

3:28 1 ಸಮು 17:47
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ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗು.
ಾನು
ಾಬೀನನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಸೀಸೆರನನೂ್ನ
ಅವನ ಸೈ ನ ್ಯರಥಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೀಷೋನ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಅಂದಳು. 8 ಾ ಾಕನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವು ಾದರೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಅನ್ನಲು 9 ಆಕೆಯು, “ ಾನು ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು;
ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧಪ ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ೌರವ ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನೊಡನೆ
ಕೆದೆಷಿಗೆ ಹೋದಳು. 10 ಾ ಾಕನು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರನೂ್ನ, ನಫಾ್ತಲ್ಯರನೂ್ನ ಕೆದೆಷಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದರು, ದೆಬೋರಳೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದಳು.
11 (ಕೇನ್ಯ ಾದ) ಹೆಬೆರನು ಉಳಿದ ಕೇನ್ಯ ರಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಕೇನ್ಯರು
ೕಶೆಯ
ಾವ ಾದ ಹೋ ಾಬನ ವಂಶದವರು. ಹೆಬೆರನು ಕೆದೆಷಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಚಾನನಿ್ನೕಮೆಂಬ ಊರಿನ
ಏಲೋನ್ ವೃ ಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಗು ಾರ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 12 ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾಕನು ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಸೀಸೆರನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ 13 ಅವನು
ತನ್ನ ಒಂಭೈ ನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ಜನರ ಹರೋಷೆತಿನಿಂದ
ಕೀಷೋನ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 14 ಆಗ ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಏಳು, ಯೆಹೋವನು ಸೀಸೆರನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವ ದಿನವು ಇಂದೇ. ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಆತನು ಾನೇ ನಿನಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವನು”
ಅನ್ನಲು ಾ ಾಕನು ಬೇಗನೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದನು.
15 ಯೆಹೋವನು ಸೀಸೆರನನು್ನ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯರಥಗಳನೂ್ನ ಾ ಾಕನ ಮುಂದೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿ, ಕತಿ್ತಗೆ
ತು ಾ್ತಗಿಸಿದನು. ಸೀಸೆರನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿಹೋದನು. 16 ಾ ಾಕನು ಅವನ ಸೈ ನ ್ಯರಥಗಳನು್ನ
ಅನ್ಯ ಜನರ ಹರೋಷೆತಿನ ವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. ಸೀಸೆರನ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾದರು;
ಒಬ್ಬ ನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
17
ಾಚೋರಿನ ಅರಸ ಾದ
ಾಬೀನನಿಗೂ ಕೇನ್ಯ ಾದ ಹೆಬೆರನ ಮನೆಯವರಿಗೂ
ಸ ಾ ಾನವಿದು್ದದರಿಂದ ಸೀಸೆರನು ಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೇನ್ಯ ಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ
ಾಯೇಲಳ
ಗು ಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. 18 ಾಯೇಲಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀಸೆರನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾ್ವಮೀ, ಒಳಗೆ ಬನಿ್ನರಿ; ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವನು ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದನು.
ಆಗ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದಳು. 19 ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ
ಕೊಡು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಿದೆ” ಅಂದನು. ಆಕೆಯು ಬುದ್ದಲಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಲನು್ನ
ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಪುನಃ ಮುಚಿ್ಚದಳು. 20 ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತಿರು;
ಾ ಾದರೂ ಬಂದು ‘ಇಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿ ಾ್ದನೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ’ ಇಲ್ಲ ಎಂದು
ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಯೇಲಳು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಗು ಾರದ ಗೂಟವನೂ್ನ,
ಒಂದು ಸುತಿ್ತಗೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಾಸದಿಂದ ಾಢನಿದೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತರ
ಹೋಗಿ, ಅವನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಗೂಟವನು್ನ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಟಿಸಿದಳು; ಅವನು ಸತ್ತನು. 22 ಅದೇ
ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಸೀಸೆರನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಾ ಾಕನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಾಯೇಲಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ ಾ, ನೀನು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀಸೆರನು ಸತು್ತ ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನ ಕಣ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಗೂಟವು ಜಡಿದಿತು್ತ.
23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಾ ಾನ್ಯ ಾಜ ಾದ
ಾಬೀನನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿದನು.
24 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಸ್ತವು ಹೆಚು್ಚ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಾ ಾನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಾಬೀನನು
ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋತು ನಿ ಾರ್ಮ ಾದನು.
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ದೆಬೋರಳ ಜಯಗೀತೆ

1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೆಬೋರಳೂ ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗ

ಾದ

ಾ ಾಕನೂ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ
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2 “*ಇ

ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸೇ ಾ ಾಯಕರು ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ;
ಜನರು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
3 “ಅರಸರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಪ್ರ ಭುಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು;
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿ ಗೀತೆ ಾಡುವೆನು.
4 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಹೊರಟು
ಎದೋಮ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾದ ಸೇಯೀರಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪಯಣ ಾಡು ಾ್ತ ಬರು ಾಗ
†ಭೂಲೋಕವು ಕಂಪಿಸಿತು, ಆ ಾಶವು ನಡುಗಿತು;
ಮೇಘಮಂಡಲವು ಮಳೆಗರೆಯಿತು.
5 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಪವರ್ತಗಳು ಕರಗಿಹೋದವು,
‡ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ಆ ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟ ವೂ ನೀ ಾಯಿತು.
6 “ಅ ಾತನ ಮಗ ಾದ ಶಮ್ಗರನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಯೇಲಳ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ಅಂಕುಡೊಂ ಾದ ಾರಿಹಿಡಿದು ಹೋದರು.
7 ದೆಬೋರ ಾದ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾಯಿಯಂತೆ ಎದು್ದಬರುವವರೆಗೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾ್ರ ಮಗಳು ಾಳುಬಿದಿ್ದದ್ದವು.
8 ಜನರು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು;
ಯುದ್ಧವು ಉರು ಾಗಿಲವರೆಗೂ ಬಂದಿತು್ತ.

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಲ್ವತು್ತ ಾವಿರ ಸೈ ನಿಕರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಗು ಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ;
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
10 “ಬಿಳೀ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವವರೇ,
ರತ್ನ ಗಂಬಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರೇ, ಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಿಸುವವರೇ, ಾನ
11 ಸೇದುವ ಾವಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ §ಬಿಲು್ಲ ಾರರ ಧ ್ವ ನಿಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟ
ಾಗಿ
9 ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಇ

ಾಡಿರಿ.

ಯೆಹೋವನ ನೀತಿ ಾಧನೆಯ ವಣರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾ್ರ ಮಸ್ಥರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಊರು ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದರು.
12 ‘ಎಚ್ಚರ ಾಗು, ದೆಬೋರಳೇ! ಎಚ್ಚರ ಾಗು,
ಎಚ್ಚರ ಾಗು, ಎಚ್ಚರ ಾಗಿ ಾನ ಾಡು.
ಾ ಾಕನೇ, ಏಳು;
ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು.’
13 “ಆಗ ಚದರಿಹೋದವರು ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು.
ಯೆಹೋವನ ಜನರು ವೀರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ನೆರೆದು ಬಂದರು.
14 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರೂ
ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರೂ ಬಂದರು.
ಾಕೀರನ ಗೋತ್ರ ದಿಂದ ಪ್ರ ಾನರೂ
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ದಂಡ ಾರಿಗ ಾದ ಸೇ ಾ ಾಯಕರೂ
15 ದೆಬೋರಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲಪ್ರ ಭುಗಳೂ
ಇ ಾ್ಸ ಾರರೊಡನೆ ಾ ಾಕನೂ ಆಗಮಿಸಿದರು.
*

5:2 ಅಥ ಾ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ ನೀತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

64: 1

§

5:11 ಸಂಗೀತ ಾರರ.

†

5:4 2 ಸಮು 22:8; ನಹೂ. 1:5.

‡
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ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾಕನ ಹೆಜೆ್ಜಹಿಡಿದು ತಟ್ಟ ನೆ ತಗಿ್ಗನ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ರೂಬೇನ್ಯರ ಗೋತ್ರ ದವರು ಬಹಳಷು್ಟ ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ವಿಶೆ್ಲೕಷಿಸಿದರೂ ತೀ ಾರ್ನಿಸ ಾಗಲಿ್ಲಲ್ಲ
16 ರೂಬೇನ್ಯರೇ, ನೀವು ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ,
ಮಂದೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕೊಳಲೂದುವುದನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?
ರೂಬೇನ್ಯರು ಗೋತ್ರ ದವರು ಬಹಳಷು್ಟ ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ವಿಶೆ್ಲೕಷಿಸಿದರೂ ತೀ ಾರ್ನಿಸ ಾಗಲಿ್ಲಲ್ಲ.
17 ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯರು
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದರು.
ಾನ್ ಕುಲದವರು ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದದೆ್ದೕಕೆ?
ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ರೇವುಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟರು.
18 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಮರಣದ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದರು,
ನಫಾ್ತಲ್ಯರು ಸಹ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು.
19 “ಅರಸರು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು;
ಾ ಾನ್ಯ ಾಜರು ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾಕದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದು
ಹೋ ಾಡಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ದ್ರ ವ ್ಯ ವೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
20 ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳೂ ಆ ಾಶಪಥದಲಿ್ಲದು್ದ ಸೀಸೆರನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದವು.
21 ಪೂವರ್ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ

ಾದ ಕೀಷೋನ್ ಹೊಳೆಯು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.
ನನ್ನ ಮನವೇ ನೀನು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡು.
22 ಆಗ ಅತಿವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುತಿ್ತದ್ದ ಅವರ ಬಲ ಾದ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ನೆಲವು ಕಂಪಿಸಿತು.
23 ಮೇರೋಜ್ ಊರನು್ನ ಶಪಿಸಿರೆಂದು ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
‘ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧವೀರರ ಹೋ ಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ;
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸೇ ಶಪಿಸಿರಿ!’
24 “ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ೕಯರಲಿ್ಲ ಕೇನ್ಯ ಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ
ಾಯೇಲಳೆ ಾಗ್ಯ ವಂತಳು.
್ರ
ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯೇ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು.
ಾಲು ಕೊಟ್ಟಳು;
ಉತ್ತಮ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಮಜಿ್ಜಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.
26 ಕೈ ಚಾಚಿ ಗೂಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು;
ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದಳು;
ಆ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು.
ಅವನ ನೆತಿ್ತಗೆ ತಿವಿದು ಜಡಿದಳು.
27 ಅವನು ಆಕೆಯ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದನು;
ಅವನು ಆಕೆಯ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಉರುಳಿದನು.
ಅವನು ಬಿದ್ದಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತನು.
28 “ಸೀಸೆರನ ಾಯಿಯು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಳು;
ಸೀಸೆರನ ಾಯಿಯು ಕಿಟಿಕಿಯ ಜಾಲರಿಗಳಿಂದ ಕೂಗಿದಳು.
‘ಅವನ ರಥವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಇಷು್ಟಹೊ ಾ್ತಯಿತು!
ಅವನ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳಿಗೆ ಇಷು್ಟ ಾವ ಾಶವೇಕೆ’ ಅಂದಳು.
29 ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯ ಾದ ಸಿ್ತ ೕಯರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ
್ರ
ಈಕೆಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾನೇ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಏನೆಂದರೆ,
30 ‘ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಳೆ್ಳ ಸಿಕಿ್ಕರುತ್ತದೆ; ಅದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರಲ್ಲ
ೕ?.
25 ನೀರು ಕೇಳಿದನು,
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ಪ್ರ ತಿ

ಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರೂ, ಸೀಸೆರನಿಗೆ ಾ ಾ ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಬಟೆ್ಟ ಗಳೂ,
ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಾಕಿದ ಎರಡು ವಸ್ತ ್ರ ಗಳೂ, *ಕಂಠ ಾಲೆಯೂ ದೊರಕಿರುತ್ತವೆ.’
31 ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳೂ ಹೀಗೆಯೇ ಾಶ ಾಗಲಿ.
ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಪ್ರ ಾಶದಿಂದ ಉದಯಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತಿರಲಿ.”
ಅನಂತರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ.

6

ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಾಟವೂ, ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಕರೆದದೂ್ದ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಏಳು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 2 ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಹಸ್ತವು ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಗುಹೆಗಳನು್ನ, ಕಂದರಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಇವರು ಬಿತ್ತನೆ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರೂ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಮೂಡಣ ದೇಶದವರೂ ಇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು ಾಜಾ ಾ್ರಂತ್ಯ ದವರೆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಭೂಮಿಯ ಹುಟು್ಟವಳಿಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯ ಾಗಲಿ, ಕುರಿ, ದನ,
ಕತೆ್ತಗ ಾಗಲಿ ಉಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಆ ಶತು್ರ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕುರಿದನ ಗು ಾರಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ
ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೂ ಅವರ ಒಂಟೆಗಳೂ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಗುಂಪೆ ಾ್ಲ ಬಂದು
ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 6 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು.
7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟಾ್ಟ ಗ 8 ಆತನು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ‘ನೀವು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕರೆತಂದೆನು. 9 ಐಗುಪ ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಧಕರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು. 10 ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದೂ, ನೀವು ಅ ೕರಿಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸ ಾರದೆಂದೂ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದನು; ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ’ ” ಅಂದನು.
11 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಂದು ಒಫ್ರ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಏ ಾ ವೃ ಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅದು
ಅಬೀಯೆಜೆರನ ಗೋತ್ರ ದವ ಾದ
ೕ ಾಷನ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯ ರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗದ ಾಗೆ ಅಲಿ್ಲ ನ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯನು್ನ ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಯೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು. 13 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನಿಗೆ “ ಾ್ವಮೀ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇದೆ ಾ್ಲ
ಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಯೆಹೋವನು ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದನೆಂಬು ಾಗಿ ವಿವರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಂಥ ಅದು್ಭತಗಳು ಈಗೆಲಿ್ಲವೆ? ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ” ಅಂದನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನೋಡಿ,
“ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಹೋಗು; ನಿನ್ನ ಈ ಬಲದಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರಿಂದ ಬಿಡಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ರ ಸುವುದು
ಹೇಗೆ? ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ; ಮತು್ತ ಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ನು”
ಅಂದನು. 16 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನೂ್ನ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವಿ” ಅಂದನು. 17 ಅವನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ,
ದಯವಿರಲಿ; ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವವರು ಾವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನನಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ
*
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ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕು.
ಾನು ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ವರೆಗೆ ಾವು
ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡ ಾರದು” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು ಆತನು, “ನೀನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ವರೆಗೆ ಾನು ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರುವೆನು” ಅಂದನು. 19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಡಿನ ಮರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಒಂದು ಏಫಾ ಅಂದರೆ ಸು ಾರು ಮೂವ್ವತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ,
ಾಂಸವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ, ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅದರ ರಸವನು್ನ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಏ ಾ
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟ ನು. 20 ಆಗ ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಂಸವನೂ್ನ,
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ರಸವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಯಿ್ಯ” ಅನ್ನಲು ಅವನು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದನು. 21 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತನ್ನ ಕೈ ಕೋಲನು್ನ ಚಾಚಿ ಅದರ ತುದಿಯನು್ನ
ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೂ,
ಾಂಸಕೂ್ಕ ಮುಟಿ್ಟ ಸಲು ಬಂಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯೆದು್ದ ಅವೆರಡನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು;
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅದೃ ಶ್ಯ ಾದನು. 22 ಆತನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂದು ಗಿದೊ್ಯ ೕನನು ತಿಳಿದು
ಭಯಪಟು್ಟ, “ಅ
್ಯೕ ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ನೋಡಿಬಿಟೆ್ಟ ನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. 23 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರು,
ಹೆದರಬೇಡ; ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. 24 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ *ಯೆಹೋವ ಾಲೋಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು; ಅದು ಈ ವರೆಗೂ
ಅಬೀಯೆಜೆರನ ಗೋತ್ರ ದವರ ಒಫ್ರ ದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.
25 ಅದೇ ದಿನ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಚಿಕ್ಕ ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಏಳು ವಷರ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ಕಟಿ್ಟರುವ ಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಕು. 26 ಈ ಗುಡ್ದದ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಕ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸು. ನೀನು ಕಡಿದು ಾಕಿದ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಾಡಿ, ಆ
ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಆಗ
ಗಿದೊ್ಯ ೕನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ, ಊರಿನವರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ
28 ಊರಿನ ಜನರು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲೆ್ಲದು್ದ
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಾಡದೆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಾಡಿದನು.
ಾಳನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ, ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ,
ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯು ಯಜ್ಞ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು, 29 “ಹೀಗೆ
ಾಡಿದವ ಾರು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಿಚಾರಿಸುವಲಿ್ಲ
ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯ ೕನನೇ
ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 30 ಆ ಜನರು
ೕ ಾಷನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ; ಅವನು ಾಯಬೇಕು;
ಾಕೆಂದರೆ ಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರ
ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು. 31
ೕ ಾಷನು ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲರಿಗೆ,
“ ಾಳನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಬೇಕೋ? ನೀವು ಅವನನು್ನ ರ ಸಬೇಕೋ? ಅವನಿ ಾಗಿ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವವರು ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ.
ಾಳನು ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಾನೇ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು. 32 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು, “ ಾಳನು ತನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟವನೊಡನೆ ಾನೇ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗಿದೊ್ಯ ೕನನಿಗೆ
ಯೆರು ಾ್ಬಳ ಎಂಬ ಹೆಸ ಾಯಿತು.
33 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರೂ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಮೂಡಣದೇಶದವರೂ ಸೇರಿ ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಬಂದು
ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 34 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಬಂದಿತು್ತ.
ಅವನು ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಲು ಅಬೀಯೆಜೆರನ ಗೋತ್ರ ದವರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
35 ಅವನು ಉಳಿದ ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿ ಅವರೂ ಕೂಡಿಬಂದರು.
*
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ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಗಳವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರೂ ಬಂದು
ಯುದ್ಧಪ ್ರ ಾಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

36 ಮತು್ತ ಗಿದೊ್ಯ ೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ರ ಸುವಿ
ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. 37 ಇಗೋ, ಾನು ಕಣದಲಿ್ಲ ಕುರಿಯ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ಅದರಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಮಂಜುಬಿದು್ದ ನೆಲವೆ ಾ್ಲ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರ ಸುವಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ವಿ ಾಪಿಸಿದನು. 38 ಾಗೆಯೇ
ಆಯಿತು; ಅವನು ಮರುದಿನ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಒತಿ್ತ ಹಿಂಡಲು ಮಂಜಿನ ನೀರು ಒಂದು
ಬಟ್ಟಲು ತುಂ ಾ ಆಯಿತು. 39 ಅವನು ತಿರುಗಿ ದೇವರಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಸಿಟಾ್ಟ ಗ ಾರದು; ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ಒಂದೇ ಾರಿ ಈ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಲಿ; ಈ
ಉಣೆ್ಣ ಾತ್ರ ವೇ ಒಣಗಿದು್ದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಹನಿ ಬಿದಿ್ದರಲಿ” ಅಂದನು. 40 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದನು; ಉಣೆ್ಣ ಾತ್ರ ಒಣಗಿತು್ತ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಹನಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ.

7
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
ಆನಂತರ ಯೆರು ಾ್ಬಳನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗಿದೊ್ಯೕನನೂ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರೂ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ
ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಹರೋದಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾರ ಾಕಿಕೊಂಡರು. ಇವರ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ೕರೆಗುಡ್ಡದ ಹಿಂದಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ದಂಡಿಳಿದಿತು್ತ.
2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯ ೕನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಜನರು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾ್ದರೆ; ಇವರ ಕೈ ಗೆ
ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದು ನನಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೆಚ್ಚಳಪಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾ ಾರು. 3 ಆದುದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ, ‘ಧೈ ಯರ್ವಿಲ್ಲದವರೂ, ಅಂಜುವವರೂ ಈ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ
ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು’ ” ಅಂದನು. ಾಗೆ ಾಡಲು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು; ಹತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಉಳಿದರು.
4 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಗಿದೊ್ಯ ೕನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾ್ದರೆ; ನೀನು
ಅವರನು್ನ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ಾನು, ಅಲಿ್ಲ ಈ ಜನರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು.
ಾರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವೆನೋ ಅವರು
ಾತ್ರ ಹೋಗಲಿ;
ಾರಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಹೇಳುವೆನೋ ಅವರು ಹೋಗದಿರಲಿ” ಅಂದನು. 5 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜನರನು್ನ
ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಯಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ
ನೆಕು್ಕವವರನೂ್ನ,
ಣ ಾಲೂರಿ ಕುಡಿಯುವವರನೂ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಕೈ ಯಿಂದ ನೀರನು್ನ
ಾಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಕಿ್ಕಕುಡಿದವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಮುನೂ್ನರು. ಇತರ ಜನರು
ಣ ಾಲೂರಿ ಕುಡಿದವರು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀರನು್ನ ನೆಕಿ್ಕಕುಡಿದ ಆ ಮುನೂ್ನರು
ಜನರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವೆನು; ಉಳಿದವರು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 8 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಅವರವರ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರ
ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದ ಆ ಾರವನೂ್ನ, ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ದಂಡು
ಕೆಳಗೆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ.
9 ಅದೇ ದಿನದ
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಎದು್ದ ಹೋಗಿ, ಶತು್ರ ಗಳ
ಾಳೆಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಆದರೆ ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರುತಿ್ತೕ ಾದರೆ
ದಲು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪುರನ ಸಂಗಡ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಾಲಿಸು; 11 ಆಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಧೈ ಯರ್ಬರುವುದು”
ಅಂದನು. ಗಿದೊ್ಯ ೕನನು ಅದರಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪುರನ ಸಂಗಡ ಶತು್ರ ಸೆ ೖ ನಿಕರ ಾಳೆಯದ ಕಡೇ
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ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಾ್ಯ ನ ್ಯರೂ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಮೂಡಣ ದೇಶದವರೂ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಗುಂ ಾಗಿ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಂಟೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು.
13 ಗಿದೊ್ಯ ೕನನು ಬಂ ಾಗ ಅವರಲೊ್ಲಬ ್ಬ ನು ತನ್ನ
ತೆ ಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು, “ಇಗೋ, ಾನು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆನು; ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಯು
ಉರುಳು ಾ್ತ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬಂದು, ಒಂದು ಡೇರೆಗೆ ತಗಲಿ, ಅದನು್ನ ಬುಡಮೇಲು ಾಡಿ
ಬೀಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 14 ಆಗ ಅವನ
ತೆ ಾರನು, “ಇದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ
ೕ ಾಷನ
ಮಗ ಗಿದೊ್ಯ ೕನನ ಕತಿ್ತಯೇ ಹೊರತು ಮತೊ್ತಂದಲ್ಲ; ದೇವರು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ
ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
15 ಗಿದೊ್ಯ ೕನನು ಆ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಏಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಾಳೆಯವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 16 ಮತು್ತ ಅವನು ಆ ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪು
ಾಡಿ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನ, ಉರಿಯುವ ಪಂಜು ಇರುವ ಬರಿಕೊಡವನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ,
17 “ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನೋಡು ಾ್ತ ಾನು
ಾಡುವ ಾಗೆ ಾಡಿರಿ. ಾನು ಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಹೇಗೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಾಗೆ ನೀವೂ ಾಡಬೇಕು. 18 ಾನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಲು
ನೀವೂ ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿ, ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ, ಗಿದೊ್ಯ ೕನನಿಗೆ ಜಯ ಎಂದು
ಕೂಗಿರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಾತಿ್ರ ಯ ಎರಡನೆಯ ಜಾವದಲಿ್ಲ
ಾವಲು ಾರರು ಬದ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ನೂರು ಮಂದಿಯೂ (ಶತು್ರ ಗಳ) ಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು, ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಿ,
ತಮ್ಮ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೊಡಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟರು. 20 ಕೂಡಲೆ ಮೂರು ಗುಂಪಿನವರೂ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಊದಿ, ಕೊಡಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟು್ಟ, ಎಡಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಪಂಜುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಊದುವ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ
ಹಿಡಿದು, “ಯೆಹೋವನ ಕತಿ್ತ, ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕತಿ್ತ ಆಗಿದೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ 21 ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.
ಾಳೆಯದವ ಾದರೋ ಕೂಗು ಾ್ತ ಓಡಿಹೋದರು. 22 ಆ ಮುನೂ್ನರು
ಮಂದಿಯು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಳೆಯದವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಹತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಾಳೆಯದವರು ಚೆರೇರದ ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ಷಿಟ್ಟದ ವರೆಗೂ ಟ ಾ್ಬತಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆಬೇಲ್ ಮೆಹೋ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ವರೆಗೂ ಓಡಿಹೋದರು. 23 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಾದ ನಫಾ್ತಲಿ,
ಆಶೇರ್ ಕುಲಗಳವರೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ಗಿದೊ್ಯ ೕನನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ನವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಬೇತ್ ಾರದವರೆಗಿರುವ ಪ್ರ ಾಹಗಳನೂ್ನ
ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಗ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಬೇತ್ ಾರದವರೆಗಿರುವ ಪ್ರ ಾಹಗಳಿಗೂ ಬಂದು ಅವುಗಳ ಾಯಗಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮತು್ತ
ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದರು. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಾಯಕ ಾದ ಓರೇಬ್, ಜೇಬ್ ಎಂಬುವರನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಓರೇಬನನು್ನ, ಓರೇಬನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಜೇಬನನು್ನ ಜೇಬನ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕೊಂದು ಅವರ ತಲೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.

8
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನೊಡನೆ ಕಲಹ ಾಡಿದು್ದ
ಅನಂತರ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯ ೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಕೆ
ಾಡಿದಿ? ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ನೆ ್ನೕಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಉಗ್ರಕೋಪದಿಂದ ಜಗಳ ಾಡಿದರು.
2 ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗುವಂತದು್ದ ಾನೇನು
ಾಡಿದೆ?
ಅಬೀಯೆಜೆರನವರು ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಕಿ ್ಕಂತಲೂ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಹಕ್ಕ ಾಯು್ದ ಕೂಡಿಸಿದು್ದ
1
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ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಾಯಕ ಾದ ಓರೇಬ್ ಜೇಬರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ! ಇದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನೇನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ?” ಎಂದನು. ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರ ಸಿಟಿ್ಟಳಿಯಿತು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮ ನ ್ನರನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ಬಹಳ ದಣಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ
ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿ ಸುಖೋತಿಗೆ ಬಂದರು. 5 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತಿನವರಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ, ಅವರು ಬಹಳ ದಣಿದಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು
ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮ ನ ್ನರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 6 ಆದರೆ ಸುಖೋತಿನ
ಮುಖಂಡರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೈ ನಿಕರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮ ನ ್ನರನು್ನ ನೀನು
ಕೈ ಕಟಿ್ಟ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ
ೕ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 7 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳೕದು,
ಯೆಹೋವನು ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮ ನ ್ನರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ತರು ಾಯ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ
ಜಾಲಿಮುಳು್ಳ ಗಳಿಂದಲೂ, ಾರೆಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪೆನೂವೇಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ನವರನು್ನ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಬಿನ್ನವಿಸಲು ಅವರೂ ಸುಖೋತಿನವರಂತೆಯೇ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 9 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಈ *ಬುರುಜನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆನು” ಅಂದನು.
10 ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮ ನ ್ನರು ಸು ಾರು ಹದಿನೈ ದು
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರೊಡನೆ ಕಕೋರ್ರಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೂಡಣದೇಶದವರ ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಭಟರು ಹತ ಾಗಿ
ಉಳಿದವರು ಇಷೆ್ಟೕ ಮಂದಿ. 11 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗರ್ ಾಗಿ ನೋಬಹ,
ಗೆ್ಬ ಾ
ಇವುಗಳ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಇಳುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಾಳೆಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು.
12 ಜೆಬಹನೂ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮ ನ ್ನ ನೂ ಓಡಿಹೋಗ ಾಗಿ, ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು, ಅವರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ
ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
13
ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೆರೆಸಿನ ಗಟ್ಟದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ
14
ಬಂದು,
ಸುಖೋತಿನ ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರೂ, ಹಿರಿಯರೂ
ಾ ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಮಂದಿಯ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ನು. 15 ಅನಂತರ
ಅವನು ಸುಖೋತಿನವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ದಣಿದಿರುವ ನಿನ್ನ ಸೈ ನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮ ನ ್ನರನು್ನ ಕೈ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ
ೕ? ಎಂದು
ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದಿರ ಾ್ಲ; 16 ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಇಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ,
ಮುಖಂಡರನೂ್ನ, ಜಾಲಿಮುಳು್ಳ ಗಳಿಂದಲೂ,
ಾರೆಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡಿಸಿ ಸುಖೋತಿನವರಿಗೆ
ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸಿದನು. 17 ಮತು್ತ ಪೆನೂವೇಲಿನ ಬುರುಜನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಆ ಊರಿನ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
18 ಅವನು ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮ ನ ್ನರನು್ನ, “ನೀವು ಾಬೋರದಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದ ಮನುಷ ್ಯರು ಹೇಗಿದ್ದರು?”
ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗಿ ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರು; ಎಲ್ಲರೂ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಾಜಪುತ್ರರಂತಿದ್ದರು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆಗ ಅವನು, “ಅವರು ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು; ನನ್ನ ಸಹೋದರರು;
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀವು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
20 ತನ್ನ ಹಿರೀ ಮಗ ಾದ ಎತೆರನಿಗೆ, “ನೀನೆದು್ದ ಇವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಅಂದನು.
ಆದರೆ
ಅವನು ಇನೂ್ನ ಹುಡುಗ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಟು್ಟ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 21 ಆಗ ಜೆಬಹನೂ
ಮತು್ತ ಚಲು್ಮ ನ ್ನ ನೂ ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನೇ ಎದು್ದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು; ಾ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ಪುರುಷನಿಗೆ ಬಲವಿರುತ್ತದ ಾ್ಲ” ಅನ್ನಲು ಅವನೆದು್ದ ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮ ನ ್ನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ, ಅವರ ಒಂಟೆಗಳ
ಕೊರಳಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
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ಾಯ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ;
ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮಗನೂ,
ಮ್ಮ ಗನೂ ವಂಶ ಾರಂಪಯರ್ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾಗಿರಬೇಕು”
ಎಂದರು. 23 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನೇ
ನಿಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗಿರುವನು. 24 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿನ್ನಹ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಾನು
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ ಬಂ ಾರದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿ” ಅಂದನು. ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರು ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ ಓಲೆಗಳು ಇದ್ದವು. 25 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು, “ ಾವು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಾವು
ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ತಂದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 26 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ
ದಲೇ ದೊರಕಿದ್ದ ಅಧರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ
ಆಭರಣ, ಕುಂಡಲ, ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ಾಜರು ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ರ ಾ್ತಂಬರ, ಅವರ ಒಂಟೆಗಳ ಕಂಠ ಾಲೆ,
ಇವುಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಓಲೆಗಳ ಬಂ ಾರವೇ ಾವಿರದ
ಏಳುನೂರು ತೊಲೆ ತೂಕ ಾಗಿತು್ತ. 27 ಈ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಒಂದು †ಏ ೕದನು್ನ ಾಡಿಸಿ,
22 ತರು

ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಊ ಾದ ಒಫ್ರ ದಲಿ್ಲಟ್ಟ ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ದೈ ವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರು; ಅದು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಉರು ಾಯಿತು. 28 ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಅವರು ಪುನಃ ತಲೆಯೆತ್ತಲಿಲ್ಲ.
ಗಿದೊ್ಯ ೕನನ
ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ.
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮರಣ

ೕ ಾಷನ ಮಗ ‡ಯೆರು ಾ್ಬಳನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 30 ಗಿದೊ್ಯ ೕನನಿಗೆ
ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಯರಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
31 ಅವನಿಗೆ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಲು, ಆ ಮಗನಿಗೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 32
ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗಿ
ಮರಣ ಹೊಂದಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅಬೀಯೆಜೆರೀಯರ ಒಫ್ರ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೂಣಿಟ್ಟರು. ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಅವನ ತಂದೆ ಾದ
ೕ ಾಷನ ಾಗಿತು್ತ. 33 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸತ್ತನಂತರ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ದೈ ವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾಳನ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು;
ಾಳ್ಬೆರೀತನನು್ನ ತಮ್ಮ
34 ಸುತ್ತಣ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವ ಾದ
ದೇವರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. 35 ಯೆರು ಾ್ಬಳನೆಂಬ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತಮಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ
ಅವರು ನೆನಸಲಿಲ್ಲ; ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.
29

9

ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
1 ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸೋದರ ಾವಂದಿರಿಗೂ, ಾಯಿಯ
ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀವು ದಯವಿಟು್ಟ ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರನು್ನ
ಾತ ಾಡಿಸಿ,
‘ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬ ನೇ
ಆಳುವುದು ಮೇಲೋ?’ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿ, ಾನು ಅವರ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿರಿ” ಅಂದನು. 3 ಅವರು ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಗೆಯೇ ಹೇಳಲು ಅವರು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವನ
ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 4 ಮತು್ತ ಅವರು ಾಳ್ಬೆರೀತಿನ ದೇವ ಾ್ಥನದಿಂದ *ಎಪ್ಪತು್ತ
ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಈ ಹಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಾಕ ೕಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
5 ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿ ಹೊರಟು, ಒಫ್ರ ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಆದರೆ ಕಿರಿಯವ ಾದ
†

8:27 ವಿ

ೕ 20 ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

‡
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ೕ ಾಮನೆಂಬವನು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಉಳಿದನು.
ತರು ಾಯ ಎ ಾ್ಲ ಶೆಕೆಮಿನವರೂ ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯವರೂ ಶೆಕೆಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಪಕಸ್ತಂಭವಿರುವ ಏಲೋನ್ ವೃ ಕ್ಷದ ಹತಿ್ತರ ಕೂಡಿಬಂದು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ೕ ಾಮನ ಾಮ್ಯ
ೕ ಾಮನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ,
“ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು” ಎಂದನು.
8 “ಒಮೆ್ಮ, ಮರಗಳು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು ಎಣೆ್ಣಯ
ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರಸ ಾಗು’ ಅಂದವು. 9 ಆಗ ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ,
‘ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಗೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳೂ, ಮನುಷ ್ಯರು ನನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ; ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರಗಳ
ಮೇಲೆ ಓ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೋ?’ ಅಂದಿತು. 10 ತರು ಾಯ ಅವು ಅಂಜೂರ ಗಿಡದ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರಸ ಾಗು’ ಎನ್ನಲು 11 ಅದು, ‘ ಾನು ನನ್ನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ
ಮಧುರಫಲ ಾನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಓ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೋ?’ ಎಂದಿತು. 12 ಅನಂತರ
ಅವು ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರಸ ಾಗು’ ಎನ್ನಲು 13 ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ,
‘ ಾನು ನನ್ನ ರಸದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಆನಂದಕೊಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ
ಓ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೋ?’
ಎಂದಿತು. 14 ಕೊನೆಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡದ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರಸ ಾಗು’ ಅನ್ನಲು 15 ಅದು, ‘ನೀವು ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನನಗೆ
ಾಜಾ್ಯ ಭಿಷೇಕ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವು ಾದರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನನಿ್ನಂದ
ಬೆಂಕಿಹೊರಟು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು’ ಎಂದಿತು.
16 “ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದು್ದ ಾ್ಯಯ ೕ? ಅದು ಧಮರ್ ಾಯರ್ ೕ?
ಯೆರು ಾ್ಬಳನು ನಿಮಗೆ
ಾಡಿದ ಉಪ ಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೀವು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ
ಪ್ರ ತು್ಯ ಪ ಾರ ಾಡಿದಿರೋ? 17 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಜೀವದ ಆಶೆಯನು್ನ ತೊರೆದು, ಹೋ ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನ ಾ್ಲ. 18 ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ನಿಂತು, ಅವನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಿ, ಅವನ ಾಸಿಯ ಮಗ ಾದ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಶೆಕೆಮಿನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 19 ನೀವು ಈಗ
ಯೆರು ಾ್ಬಳನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಾಡಿದು್ದ ಾ್ಯಯವೂ, ಧಮರ್ವೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸಿರಿ; ಅವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ. 20 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದ ಬೆಂಕಿಹೊರಟು
ಶೆಕೆಮಿನವರನೂ್ನ, ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯವರನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ; ಶೆಕೆಮಿನವರಿಂದಲೂ, ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯವರಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಹೊರಟು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ” ಎಂದನು. 21
ೕ ಾಮನು
ಇಷು್ಟ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಬೇರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ಾಸ ಾಡಿದನು.
ಶೆಕೆಮಿನವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು
22 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದ ನಂತರ 23 ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೂ ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ವೈ ಮನಸು್ಸ ಹುಟು್ಟವಂತೆ
ಾಡಿದನು.
ಅವರು ಅವನಿಗೆ
24 ಇದರಿಂದ ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೂ್ರರತನದಿಂದ
ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದರು.
ಕೊಂದು ಾಕಿದ ರ ಾ್ತಪ ಾಧಫಲವು ಅವರ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮೇಲೆಯೂ, ಆ ಕೃ ತ ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ಶೆಕೆಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತು. 25 ಶೆಕೆಮಿನವರು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾರರನಿ್ನಟ ್ಟರು. ಇವರು ಆ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರ ಾಣಿಕರನು್ನ ಸುಲಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ವತರ್ ಾನವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು.
26 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ
ಾಳನೆಂಬುವನು ತನ್ನ ಬಂಧುಗ ಡನೆ ಶೆಕೆಮಿಗೆ
ಬಂದನು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟರು. 27 ಆ ಊರಿನವರು ಒಂ ಾನೊಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ
7
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ಾ್ರ ಾಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಯಿದು, ಆಲೆಗಳಲಿ್ಲ ರಸತೆಗೆದು, ತಮ್ಮ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬ ಾಡಿ, ಉಂಡು
ಕುಡಿದು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಶಪಿಸಿದರು. 28 ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು,
“ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಎಷ್ಟರವನು? ಶೆಕೆಮಿನವ ಾದ ಾವು ಎಷ್ಟರವರು? ಾವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ
ಾಕೆ
ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಅವನು ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಮಗನಲ್ಲ ೕ? ಅವನ ಪು ಾಧಿ ಾರಿಯು ಜೆಬುಲನಲ್ಲ ೕ?
ಾವು ಅವನನು್ನ
ಾಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನ ವಂಶದವರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಲಿ. 29 ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, “ಎ ಾ, ಅಬೀಮೆಲೆಕನೇ, ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನೊ್ನಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಾ” ಎಂದು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 30 ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಜೆಬುಲನು ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಕೋಪಗೊಂಡು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 31 “ಇಗೋ,
ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನೂ ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಶೆಕೆಮಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 32 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಾತಿ್ರ ಯೇ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿರು. ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸುತ್ತಲೇ ಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಬೀಳು. ಅವನೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವವರೂ 33 ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ
ಅನುಕೂಲ ತೋರಿದ ಾಗೆ
ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 34 ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ, ಅವನ ಜನರೂ
ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲೕ ಹೊರಟು ಬಂದು ಾಲು್ಕ ಗುಂ ಾಗಿ ಶೆಕೆಮಿನವರನು್ನ ಹೊಂಚಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 35 ಎಬೆದನ
ಮಗ ಾದ ಾಳನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂ ಾಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಾವು ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದು್ದ ಬಂದರು. 36 ಾಳನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಜೆಬುಲನಿಗೆ,
“ಇಗೋ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜೆಬುಲನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಬೆಟ್ಟದ ನೆರಳನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ” ಅನ್ನಲು 37 ಅವನು ತಿರುಗಿ, “ನೋಡು, ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಕಣಿಹೇಳುವವರ ಮರದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಬರುತಿ್ತದೆ”
ಅಂದನು. 38 ಆಗ ಜೆಬುಲನು ಅವನಿಗೆ, “ಈಗ ನಿನ್ನ ಾಯೆಲಿ್ಲದೆ? ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಎಷ್ಟರವನು? ಾವು
ಅವನನು್ನ
ಾಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿಯ ಾ್ಲ; ಅವರು ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲ ೕ?
ಾ ಾದರೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡು, ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಾಳನು
ಶೆಕೆಮಿನವರ ಾಯಕ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. 40 ಆದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ
ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಲು, ಅವನು ಇವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. ಊರು ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಅನೇಕ
ಮಂದಿ ಹತ ಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. 41 ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಹೋಗಿ †ಅರೂಮದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು. ಇತ್ತ

ಜೆಬುಲನು ಾಳನನೂ್ನ ಅವನ ಬಂಧುಗಳನೂ್ನ ಶೆಕೆಮಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
42 ಮರುದಿನ ಜನರು ಬೈ ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದರು; 43 ಇದು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವುದನು್ನ ಇವನು ಾಣುತ್ತಲೇ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ
ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದನು. 44 ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಗುಂಪಿನವರೂ ಓಡಿ ಬಂದು ಊರು
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತರು; ಉಳಿದ ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರು ಬೈ ಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಶೆಕೆಮಿನವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ
ಹತ ಾಡಿದರು. 45 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಅದರ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ, ಊರನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ, ಅಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪ ನು್ನ ಎರಚಿಬಿಟ್ಟ ನು. 46 ಶೆಕೆಮಿನ
ಕೋಟೆಯವರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಏಲ್ಬೆರೀತೆ ಎಂಬ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ನೆಲಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.
47 ಕೋಟೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ 48 ಅವನು
ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಚಲೊ್ಮೕನ್ ಗುಡ್ಡವನೆ್ನೕರಿ ತನ್ನವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾಡುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ತೀವ್ರ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾನು ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನು್ನ
ಕಡಿದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಲು 49 ಅವರೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಾಡಿ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಅವರಿದ್ದ ನೆಲಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಾಕಿ, ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ
†
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ಶೆಕೆಮ್ ಕೋಟೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರು. ಅವರ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರೆ ಾ್ಲ ಸು

ಾರು ಾವಿರ ಜನರಿದ್ದರು.

ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮರಣ
ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತೇಬೇಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 51 ಆ ಊರಿನ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭದ್ರ ಾದ ಬುರುಜು ಇತು್ತ; ಊರಿನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಅದರೊಳಗೆ
ಹೊಕು್ಕ, ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದರು. 52 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ
ಬುರುಜಿನ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು, 53 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಮೇಲಿನಿಂದ
ಒಂದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ, ಅವನ ತಲೆಬುರುಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು. 54 ಅವನು ಕೂಡಲೆ
ತನ್ನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಾನು ಹೆಂಗಸಿನ ಕೈ ಯಿಂದ ಸತ್ತನೆಂದು ಜನರು ಹೇ ಾರು” ಎನ್ನಲು ಆ ಾ್ರ ಯಸ್ಥನು ಅವನನು್ನ ತಿವಿದು
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 55 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತು್ತ ಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
56 ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿ
ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ
ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದನು. 57 ಶೆಕೆಮಿನವರಿ ಾದರೋ ಅವರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಅವರ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನು ಇವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನುಡಿದ ಾಪವು ನೆರವೇರಿತು.
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ತೋ ಾ
1 ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮರಣದ ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ ಪೂವನ ಮಗನೂ, ದೋದೋವಿನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆಗಿದ್ದ ತೋಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ರ ಸಿವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎದ್ದನು. ಅವನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್
2 ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಾಮೀರೆಂಬ ಊರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವನು ಸತು್ತ ಾಮೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟ ನು.
ಾಯೀರ್
ತೋಲನ ಮರಣದ ತರು ಾಯ ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ
ಾಯೀರನು ಎದು್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ ಾಲಿಸಿದನು. 4 ಇವನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಸ ಾರಿ ಕತೆ್ತಗಳೂ,
ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಊರುಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ * ಾಯೀರನ
3

ಾ್ರ ಮಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. 5

ಾಯೀರನು ಸತು್ತ ಾ

ೕನಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣಲ್ಪಟ ್ಟ ನು.

ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಟವು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾಳ್, ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ, ಅ ಾಮ್ಯರು, †ಚೀದೋನ್ಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಅ ್ಮೕನಿಯರು,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇವರ ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು. ‡ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು ಆತನನು್ನ
6

ಆ ಾಧಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಟ್ಟರು. 7 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 8 ಇವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು
ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪೀಡಿಸು ಾ್ತ, ಕುಗಿ್ಗಸು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. ಈ ದೇಶವು
ದಲು ಅ ೕರಿಯರ ಾಗಿತು್ತ. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿ, ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಾಯಿತು. 10 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಾಳನ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟರು.
11 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “§ಐಗುಪ್ತ, ಅ
ೕರಿಯ, ಅ ್ಮೕನಿಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ, ಚೀದೋನ್ಯ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯ,
*
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ದ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ನನಗೆ
ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ;
13
*
ಾನು ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದರೂ
ನೀವು ಪುನಃ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸು ಾ್ತ
ಾ

ೕನ್ಯ ಇವೇ

12

ಬಂದಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 14 †ಹೋಗಿ, ನೀವು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ರೆಯಿಡಿರಿ; ಅವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿ” ಅಂದನು.
15 ಅವರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾವು ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ನಿನಗೆ ಸರಿ ಾಣುವ ಪ್ರ ಾರ ನಮಗೆ ಾಡು;
ಆದರೆ ಈ ಾರಿ ಹೇಗೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸಬೇಕು” ಎಂದು
ರೆಯಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸುವವ ಾದರು. 16 ‡ಆಗ ಆತನ ಮನಸು್ಸ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಕಟದ
ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದಿತು.
17 ಅ
್ಮೕನಿಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸೇರಿ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಜನರೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಕೈ ಾಕುವವನು ಾರು? ಅಂಥವನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಾಯಕನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆವು” ಎಂದು
ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

11

ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನವರ ಾಯಕ ಾದ ಯೆಫಾ್ತಹ
1 ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ *ಯೆ ಾ್ತಹನು †ಮ ಾಪ ಾಕ್ರ ಮಿ
ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಿ ಾ್ಯ ದನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯ ಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದವನು. 2 ಗಿ ಾ್ಯ ದನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರು. ಇವರು ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆ ಾ್ತಹನಿಗೆ,
“ನೀನು ಪರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು; ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಧ್ಯ ತೆ
ಸಿಕ್ಕ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿದರು. 3 ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಟೋಬ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಅಲಿ್ಲ ನ ಾಕ ೕಕರು ಕೂಡಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
4 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದ ಅ
್ಮೕನಿಯರು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 5 ಆಗ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಹಿರಿಯರು ಯೆ ಾ್ತಹನನು್ನ ಟೋಬ್ ದೇಶದಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 6 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಾಗೆ ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಾಯಕ ಾಗು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 7 ಅವನು
ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ವರು ನೀವೇ ಅಲ್ಲ ೕ?
ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಾಕೆ ಬಂದಿರಿ?” ಎನ್ನಲು 8 ಅವರು, “ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈಗ
ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಂದು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವು ಾದರೆ
ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನವರಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀನೇ ಾಯಕ ಾಗಿರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 9 ಆಗ ಯೆ ಾ್ತಹನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವಿರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
10 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಗೆಯೇ
ಾಡುವೆವು; ‡ನಮಿ್ಮ ಬ್ಬರ ಈ ಾತುಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ಾ ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 11 ಆಗ ಯೆ ಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಾಯಕನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದರು. ಮತು್ತ ಯೆ ಾ್ತಹನು ತನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.
12 ಯೆ ಾ್ತಹನು ಅ
್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೂ ನಿನಗೂ
ಏನಿದೆ? ನೀನು ನನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಏನು ಾರಣ?”
ಎಂದು
13
§
ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಅರಸನು ದೂತರಿಗೆ, “ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಅನೋರ್ನಿನಿಂದ
ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಮತು್ತ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಗಳವರೆಗೂ ಇದ್ದ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರ ಾ್ಲ; ನೀನು
*

10:13 ಯೆರೆ 2:13.

ಅರಸು. 5:1.

‡

†

10:14 ಧ

11:10 ಯೆರೆ 42:5.

ೕರ್ 32:37-38.

§

‡

10:16 ಯೆ ಾ 63:9

11:13 ಅರಣ್ಯ 21:24.

*

11:1 ಇಬಿ್ರ 11:32.

†

11:1 2

ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 11:14

360

ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 11:31

ಈಗ ಅದನು್ನ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 14 ಯೆ ಾ್ತಹನು
ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, 15 “ಯೆ ಾ್ತಹ ಾದ
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು; *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ
ಇಲ್ಲ. 16 ಅವರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಅನಂತರ
ಾದೇಶಿಗೂ ಬಂದರು. 17 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ನಿನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ತರು ಾಯ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವನೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ
ಅವರು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. 18 ಅನಂತರ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಎದೋಮ್,
ೕ ಾಬ್ ದೇಶಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಬಂದು,
ಅದರ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವ ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ೕ ಾಬ್ಯರ
19 ತರು ಾಯ ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನನು್ನ
ಮೇರೆ
ಳಗೆ ಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಾಜ ಾನಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿ ನಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು’ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 20 ಆದರೆ ಸೀಹೋನನು
ಅವರನು್ನ ನಂಬದೆ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಯಹಚಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಸೀಹೋನನನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಹೊಡೆದು, ಅವರ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 22 ಹೀಗೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅನೋರ್ನಿನಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕಿನವರೆಗೂ, ಅರಣ್ಯ ದಿಂದ
ದರ್ನಿನವರೆಗೂ ಇದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 23 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅ ೕರಿಯರಿಂದ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? 24 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ †ಕೆ ೕಷನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಗಳನು್ನ
ನೀನು ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವುದನು್ನ ಾವು ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. 25 ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗನೂ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ ಆದ ‡ ಾ ಾಕನಿಗಿಂತ ನೀನು ಹೆಚಿ್ಚನವನೋ? ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ

ಎಂ ಾದರೂ ವಿ ಾದ ಾಡಿದನೋ?
ಅಥ ಾ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನೋ?
26 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮುನೂ್ನರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಅರೋಯೇರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅನೋರ್ನ್ ತೀರದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. ಇಷು್ಟ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದೆ್ದೕಕೆ? 27 ಾನು ನಿನಗೆ
ಾವ ಅ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈಗ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಅ ಾ್ಯಯ
ಾಡಿದ
ಾ ಾಯಿತು.
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 28 ಆದರೆ ಯೆ ಾ್ತಹನು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆ ಾ್ತಹನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಯೆ ಾ್ತಹನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಾ್ರಂತ್ಯ, ಮನಸೆ್ಸಯ
ದೇಶ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಮಿಚೆ್ಪ ಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. 30 §ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವು ಾದರೆ
29

31

ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರು ಾಗ ನನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಾ್ರ ಣಿಯು ನಿನ್ನದೇ ಎಂದು *ಅದನು್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು”

ದಲು ಬರುವಂಥ
*
*

11:15 ಧ
11:31

ೕರ್ 2:9,19.
ಾಜಕ. 27:2.

†

11:24 1 ಅರಸು. 11:7.

‡

11:25 ಅರಣ್ಯ 22:24.

§

11:30 ಆದಿ 28:20-22.
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ಎಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿದನು.
ಯೆ ಾ್ತಹನು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 33 ಅವನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ
ಮಿನಿ್ನೕತಿನ ಾರಿಯವರೆಗೂ ಆಬೇಲ್ ಕೆ ಾಮೀಮಿನವರೆಗೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಾಗಿ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಯೆ ಾ್ತಹನು ಮಗಳು
ಾ್ತಹನು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಅವನ ಮಗಳು †ದಮ್ಮ ಡಿಬಡಿಯು ಾ್ತ,
ನೃ ತ ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 35 ಆಕೆಯನು್ನ ಾಣುತ್ತಲೇ ಅವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಅ
್ಯೕ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸೇಬಿಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ; ನನಗೆ
ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದಿ. ಾನು ಾಯೆ್ದರೆದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದಕೆ್ಕ
‡ಹಿಂದೆಗೆಯ ಾರೆನು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು 36 ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ಾಯೆ್ದರೆದು
34 ಯೆ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗ ಾದ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟದ್ದನೆ ್ನೕ ನೆರವೇರಿಸು” ಎಂದಳು. 37 ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ನನ್ನ
ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸು; ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಾಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡು. ಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೊಡನೆ ಬೆಟ್ಟದ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಕ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಾಡುವೆನು” ಎಂದಳು. 38 ಅವನು, “ಎರಡು ತಿಂಗಳ
ತನಕ ಹೋಗಿ ಾ” ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಸಖಿಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತನ್ನ ಕ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿದಳು. 39 ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆಕೆ ಪುನಃ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಬರಲು ಅವನು ತನ್ನ §ಹರಕೆಯನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಪುರುಷನನ್ನರಿಯದವಳು. 40 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಪ್ರ ತಿವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು್ಕ ದಿನ ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ ಯೆ ಾ್ತಹನ ಮಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಇದು
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ.

12
ಯೆ ಾ್ತಹನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
1 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಚಾ ೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆ ಾ್ತಹನಿಗೆ, “ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಾವು ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು. 2 ಆಗ ಅವನು
ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೂ ನನ್ನ ಜನರಿಗೂ ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವಿ ಾ್ದಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದೆನು; ಆದರೆ
ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ನೀವು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು
*ಜೀವವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದೆನು. ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಈಗ ಬಂದು ನನೊ್ನಡನೆ ಕಲಹ ಾಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿ, 4 ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಂತನು.
ಆಗ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು “ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದು್ದ ಸ್ವಕುಲವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯರು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿಗೆ ಹೋಗುವ †
ದರ್ನಿನ
6

†

ಾಯಗಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹಿಡಿದರು. ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾಟಗೊಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು, “ನೀನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯ ನೋ” ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
ಅವನು ಅಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಷಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಾಗೆ
11:34 ವಿ

ಜೀವಿಸಿದಳು.
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ಅನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಾರದೆ ಅವನು ಸಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್ ಅನು್ನವನು. ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ದರ್ನಿನ
ಾಯಗಡಗಳ ( ಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಾಟಬಹು ಾದ ನಿರುಳ್ಳ ಸ್ಥಳ) ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಕೊಂದು ಾಕುವರು. ಹೀಗೆ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರೊಳಗೆ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರು ಹತ ಾದರು.
7 ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ ಯೆ ಾ್ತಹನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಆರು ವಷರ್ ಾಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸತ್ತನು; ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಇ ಾ್ಚನ್
ಯೆ ಾ್ತಹನ ತರು ಾಯ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಇ ಾ್ಚನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ಯಯ ಾಲಕ ಾದನು.
9 ಅವನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.
ತನ್ನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಿನ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ತಂದನು. 10 ಇವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಾಲಿಸಿದನು. ಇ ಾ್ಚನನು ಸತ್ತ
ಮೇಲೆ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
8

ಏಲೋನ್
ಇವನ ತರು ಾಯ ಜೆಬುಲೂನ್ಯ ಾದ ಏಲೋನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಲಕ ಾಗಿ ಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ಅವರನು್ನ ಾಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. 12 ಅವನ ಶವವನು್ನ ಜೆಬುಲೂನ್ ದೇಶದ
ಅ ಾ್ಯ ಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
11

ಅಬೊ್ದೕನ್
ಇವನ ತರು ಾಯ ಪಿ ಾತೋನಿನವನೂ, ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೊ್ದೕನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾಲಕ ಾದನು. 14 ಇವನಿಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಪಿ ಾತೋನಿನವನೂ ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗನೂ
ಆದ ಅಬೊ್ದೕನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು;
15 ಅವನ ಶವವನು್ನ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಪಿ ಾತೋನಿನಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
13

13

ಸಂಸೋನನ ಜನನ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದುದರಿಂದ *ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಲ್ವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
2 †ಚೊ ಾರ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕುಲದವ ಾದ
ಾನೋಹ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಅವನ

ಹೆಂಡತಿಯು ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಒಂ ಾನೊಂದು ದಿನ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಆಕೆಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ, “ಇಗೋ, ಬಂಜೆ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವ ನೀನು ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಿ.
4 ಆದುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರು; ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಾವ ಮದ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕುಡಿಯದಿರು;
ಾವ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡದಿರು. 5 ನೀನು ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ ಹೆರುವ ‡ಮಗನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ೌರದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಲೇ ಾರದು; ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ §ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವನು; *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವನು” ಅಂದನು.

ಾಯ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಒಬ್ಬ ದೇವರಪುರುಷನು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದ್ದನು.
ಅವನ ರೂಪವು ದೇವದೂತನ ರೂಪದಂತಿದು್ದ ಭಯಂಕರ ಾಗಿದ್ದನು. ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ ಎಂದು
ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅವನೂ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ
ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಿ; ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಾವ ಮದ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ
6 ತರು

*
*
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13:5 1ಪೂವರ್ 18:1.
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ಕುಡಿಯದಿರು,
ಾವ ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಾರವನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ; ಆ ಹುಡುಗನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾಯುವ
ವರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಅಂದಳು.
8
ಾನೋಹನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ದಯವಿರಲಿ; ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ
ದೇವಪುರುಷನು ಇನೊ್ನಂದು
ಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಲಿಕಿ್ಕರುವ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಅವನ
ರೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 9 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ದೇವದೂತನು ಪುನಃ ಬಂದನು. ಆಕೆಯ
ಗಂಡ ಾದ ಾನೋಹನು ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಬೇಗನೆ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ನೆ್ನ
ನನಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದ ಪುರುಷನು ತಿರುಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು 11 ಅವನೆದು್ದ ಹೆಂಡತಿ
ಡನೆ
ಬಂದು ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ, “ ನೆ್ನ ಈಕೆ
ಡನೆ ಾತ ಾಡಿದವನು ನೀನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
“ ೌದು, ಾನೇ” ಅಂದನು. 12 ಆಗ
ಾನೋಹನು, “ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರಿ ಾಗ ಾವು ಆ
ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ಅವನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಲು 13 ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು
ಾನೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಈಕೆಯು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಿ.
14
ಾ್ರ ಾಫಲವನು್ನ ತಿನ್ನದಿರಲಿ; ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಾವ ಮದ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕುಡಿಯದಿರಲಿ;
ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಾರವನು್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಲಿ; ಹೀಗೆ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಿ” ಅಂದನು. 15 ಮತು್ತ
ಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ, “ ಾವು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನು್ನ ಪಕ್ವ ಾಡಿ
ತರುವವರೆಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲೆ್ಲೕ ನಿಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 16 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಾನೋಹನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಯಜ್ಞ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು” ಅಂದನು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂಬುದು
ಾನೋಹನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ದೂತನನು್ನ,
“ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರಿ ಾಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
18 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ಅದು †ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದದು್ದ” ಅಂದನು.
19

ಾನೋಹನು ಹೋತಮರಿಯನೂ್ನ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ ತಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಾನೋಹನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನ ನಡಿಸಿದನು. 20 ಏನೆಂದರೆ ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆ
ಳಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಹೋದನು. ಅವರು ಇದನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲುಬಿದ್ದರು.
21 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಾನೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮತೆ್ತ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನೋಹನು
ಆತನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂದು ತಿಳಿದು 22 ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ ಾವು ಾಯುವುದು ನಿಜ, ದೇವರನು್ನ
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವ ಾ್ಲ” ಅಂದನು. 23 ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ
ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ, ನೈ ವೇದ್ಯ ವನೂ್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಅಂದಳು.
24 ಆ ಸಿ್ತ ೕಯು ಮಗನನು್ನ ಹೆತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸೋನನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
‡ಹುಡುಗನು
್ರ
ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಅವನ ಮೇಲಿತು್ತ. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಚೊಗರ್ಕೂ್ಕ,
ಎ ಾ್ಟ ೕಲಿಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಾನ್ ಕುಲದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಅವನನು್ನ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

14
ಸಂಸೋನನ ವಿ ಾಹವೂ ಒಗಟೂ
1 *ಸಂಸೋನನು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ
ನೋಡಿ, ತಿರುಗಿ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 2 ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ತಿ ಾ್ನ ಊರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
†
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ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ
ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ; ನಿನ್ನ
ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
“ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಕೇಡಿಗೆ ಾರಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಗತಿ ಉಂಟಾಯಿತೆಂಬುದು
ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. †ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು.
5 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಸಹಿತ ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟು ಅಲಿ್ಲ ನ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಒಂದು ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹವು ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತ ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 6 ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ‡ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿಂಹವನು್ನ ಹೋತ
ಮರಿಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಅನಂತರ
ಅವನು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ
ಾತ ಾಡಿಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 8 ಕೆಲವು
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ವರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಿರುಗಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾರಿಯ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಸಿಂಹದ ಹೆಣವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಅದರ ಒಡಲಲಿ್ಲ ಜೇನುಹುಳಗಳನೂ್ನ,
ಜೇನನೂ್ನ ಕಂಡು, 9 ಆ ಜೇನನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಹೋದನು; ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟ ನು; ಅವರೂ ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಸತ್ತ ಸಿಂಹದ ದೇಹದಿಂದ ಾನು ಜೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಸೋನನ ಒಗಟು
ಸಂಸೋನನ ತಂದೆಯು ಹೆಣಿ್ಣ ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಸೋನನು
ೌವನಸ್ಥರ ಪದ್ದತಿಯ
ಪ್ರ ಾರ ಅಲಿ್ಲ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದನು. 11 ಅವರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲರಿಸಿದರು. 12 ಸಂಸೋನನು ಇವರಿಗೆ, “§ ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು
ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು ಔತಣದ *ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಿದರೆ
10

ನಿಮಗೆ †ಮೂವತು್ತ ದುಪ್ಪಟಿಗಳನೂ್ನ ಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು. 13 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗದೆ
ಹೋದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೂವತು್ತ ಾರು ಬಟೆ್ಟಯ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ (ದುಪ್ಪಟಿಗಳನೂ್ನ), ಮೂವತು್ತ
ವಿಶೇಷವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಅನ್ನಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳು, ಕೇ ೕಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 14 ಆಗ ಅವನು,
“ತಿಂದುಬಿಡುವಂಥದರಿಂದ ತಿನ್ನತಕ್ಕದು್ದ ದೊರಕಿತು;
ಕೂ್ರರ ಾದದ್ದರಿಂದ ಮಧುರ ಾದದು್ದ ಹುಟಿ್ಟತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮೂರು ದಿನಗ ಾದರೂ ಅವರು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು. 15 ಅವರು ‡ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ;
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವು ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವೆವು;
ನಮಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಸಿದಿರೋ” ಅಂದರು. 16 ಆಕೆಯು
ಸಂಸೋನನ ಮುಂದೆ ಅಳು ಾ್ತ, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕಯಷೆ್ಟ; ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ, ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದಳು. ಅವನು
ಆಕೆಗೆ, “ಅದನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ; ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
17 ಆಕೆಯು ಔತಣದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಆಕೆಯು ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಳು. 18 ಅವರು ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಅವನಿಗೆ,
†
†
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“ಜೇನಿಗಿಂತ ಸಿಹಿ ಾದದು್ದ ಾವುದು?
ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ ಾವುದು?”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು,
“§ನೀವು ನನ್ನ ಕಡಸಿನಿಂದ ಉಳದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಒಗಟನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಫಕ್ಕನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು; ಅವನು *ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನ
ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದು, ಅವರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಸುಲುಕೊಂಡು ಒಗಟನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದವರಿಗೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನು. ಮತು್ತ ಕೋಪಗೊಂಡವ ಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 20 ಇತ್ತ ಸಂಸೋನನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಆ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
19

15
ಸಂಸೋನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದು್ದ
ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನು ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ, “ ಾನು
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಹೋಗ ಾರದು;
2 ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತಿ್ತೕಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರಲೊ್ಲಬ ್ಬ ನಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ ನು. ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯು ಆಕೆಗಿಂತ ಸುಂದರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳ ಾ್ಲ; ಈಕೆಯು ನಿನಗಿರಲಿ”
ಅಂದನು. 3 ಆಗ ಸಂಸೋನನು, “ಈ ಾರಿ ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವು ಾದರೆ ತಪು ್ಪ
ನನ್ನದಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 4 ಮುನೂ್ನರು ನರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಾಲಕೆ್ಕ ಾಲವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕಟಿ್ಟ,
ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಜನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ, ಪಂಜುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ, 5 ಆ ನರಿಗಳನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ, ಅವರ ತೆನೆಗೂಡುಗಳನೂ್ನ, ಇನೂ್ನ ಕೊಯ್ಯ ದೆ ಇದ್ದ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ, ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ
ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. 6 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇದನು್ನ ಾಡಿದವರು ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಲಿ್ಲ ತಿ ಾ್ನ
ಊರಿನವನ ಅಳಿಯ ಾದ ಸಂಸೋನನೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಅವನ ಾವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು, ಆಕೆಯನೂ್ನ, ಆಕೆಯ ತಂದೆಯನೂ್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 7 ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸದೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 8 ಅವರ ತೊಡೆ, ಸೊಂಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು, ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಾನು
ಹೋಗಿ ಏಟಾಮ್ ಗಿರಿಯ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು.
1

ಸಂಸೋನನು ಲೇಹಿಯಲಿ್ಲ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಹೊರಟು ಯೆಹೂ ಾ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಲೆಹೀ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 10 ನೀವು ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು, “ಸಂಸೋನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟ ಅವನು ನಮಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೂ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 11 ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಏಟಾಮ್
ಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? ಹೀಗೆ ಾಕೆ ಾಡಿದಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅವರು ನನಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 12 ಅವರು, “ ಾವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದು
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಅನ್ನಲು ಸಂಸೋನನು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾವು ಸತ್ಯ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕರತಂದರು.
9
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ಸಂಸೋನನು ಲೆಹೀಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
*ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನ ರಟೆ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳು ಸುಟ್ಟ
ಸೆಣಬಿನ ಾ ಾದವು; ಕೈ ಗೆ ಾಕಿದ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು. 15 ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬು
ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಅದು ಇನೂ್ನ ಹಸಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ † ಾವಿರ ಜನರನು್ನ

ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
16 “ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಾಯಿಸಿದೆನು; ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ
ಎಲುಬಿನಿಂದ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
17 ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲುಬನು್ನ ಬೀ ಾಡಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ‡ ಾಮತ್ ಲೆಹೀ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
18 ಅವನು ಬಹಳ
ಾ ಾರಿದವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಈ ಮ ಾಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಾನು ಾಹದಿಂದ ಸತು್ತ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಬೀಳಬೇಕೋ” ಎಂದು
ರೆಯಿಡಲು 19 ಆತನು ಲೇಹಿಯಲಿ್ಲ ಒರಳಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಅದರೊಳಗಿಂದ
ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಾಡಲು ಅವನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಚೈ ತನ್ಯ ಹೊಂದಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ
§ಏನ್ ಹಕೊ್ಕೕರೇ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು; ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಲೆಹೀಯಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 20 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾ್ರ ಬಲ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಾಲಿಸಿದನು.

16
ಸಂಸೋನನ ಪ ಾಕ್ರ ಮ
1 ತರು ಾಯ ಸಂಸೋನನು ಾಜಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯ ಯನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
2 ಸಂಸೋನನು ಬಂದಿರುವುದು ಾಜದವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲು *ಅವರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು.
ಸೂ
ೕರ್ದಯ ಾಗುತ್ತಲೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡು ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಊರು ಾಗಲಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚಿನೋಡು ಾ್ತ ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು. 3 ಸಂಸೋನನು ಮಲಗಿ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲದು್ದ ಊರು ಾಗಿಲಿನ
ಕದಗಳನೂ್ನ, ಅದರ ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ, ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ ಪವರ್ತ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನು.

ಸಂಸೋನನು ದೆಲೀಲಳಿಂದ ಾಶ ಾದದು್ದ
ಸಂಸೋನನು ಸೋರೇಕ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ದೆಲೀ ಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಲಿ್ಲ
ೕಹಿತ ಾದನು. 5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ, ಅವನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲ ಾವುದೆಂಬುದನೂ್ನ, ಾವು ಅವನನೂ್ನ ಗೆದು್ದ, ಬಲವನು್ನ
ಕುಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನೂ್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು; ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನಿನಗೆ
† ಾವಿರದ ನೂರು ರೂ ಾಯಿ ಕೊಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 6 ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಇಂಥ ಮ ಾ ಶಕಿ್ತ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು? ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಲವನು್ನ ಕುಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಅಂದಳು. 7 ಅವನು, “ಹಸಿ ಾರಿನ ಏಳು ಎಳೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನಂ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಅಂಥ ಹಸೀ
ಾರಿನ ಏಳು ಎಳೆಗಳನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 9 ಅವಳು ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾರರನಿ್ನಟು್ಟ
ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, “ಸಂಸೋನನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದರು” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು.
ಅವನು ಬೆಂಕಿತಗುಲಿದ ಸೆಣಬಿನ ಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೇ ಆ ಎಳೆಗಳನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟ ನು; ಹೀಗೆ ಅವನ
ಶಕಿ್ತಯ ರಹಸ್ಯ ವು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಯಿತು.
10 ದೆಲೀಲಳು ತಿರುಗಿ ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿದಿ;
ಸು ಾ್ಳಡಿದಿ; ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದಳು. 11 ಅವನು ಅವಳಿಗೆ,
4 ಅನಂತರ
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“ ಾವುದಕೂ್ಕ ಉಪ
ೕಗಿಸದ ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಬೇರೆ
ಮನುಷ ್ಯರಂ ಾಗುವೆನು” ಅಂದನು. 12 ಅವಳು ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾರರನಿ್ನರಿಸಿ, ಹೊಸ
ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, “ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಕೂಗಲು ಅವನೆದು್ದ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟ ನು.
13 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ “ನೀನು ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿದಿ; ಸು ಾ್ಳಡಿದಿ; ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸು” ಅನ್ನಲು ಅವನು, “ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ
ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ ನೇಯಿದರೆ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಅವಳು ಅವನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ
ಗೂಟಕೆ್ಕ ಭದ್ರ ಾಡಿ, “ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ
ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಮಗ್ಗವನೂ್ನ ಮಗ್ಗದ ಗೂಟವನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದನು.
15 ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೇ? ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿದಿ. ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಮ ಾ ಶಕಿ್ತ
ಾವುದರಿಂದ
ಬಂದಿತೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ” ಅಂದಳು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಅವನನು್ನ ದಿನದಿನವೂ ಾತಿನಿಂದ
ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು ಎನು್ನವಷು್ಟ ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 17 ಆಗ ಅವನು,
“ ೌರಕತಿ್ತಯು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿಲ್ಲ; ಾನು ಾತೃ ಗಭರ್ದಿಂದಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದವನು
( ಾಜೀರನು). ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ೌರ ಾಡುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಹೋಗುವುದು; ಮತು್ತ ಾನು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನಂ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ತನ್ನ ಗುಟ್ಟ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿಚಿ್ಚಹೇಳಿದನು.
18 ಅವನು ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಇದ್ದ
ಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದನೆಂದು ದೆಲೀಲಳು ತಿಳಿದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಇದೊಂದು ಾರಿ ಬನಿ್ನರಿ: ಅವನು ನನಗೆ ತನ್ನ ಹೃ ದಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಅವರು ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. 19 ಆಕೆಯು ಸಂಸೋನನನು್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಹತಿ್ತ ಾಗ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ದುಬರ್ಲಪಡಿಸಿದಳು.
ಅವನ ಶಕಿ್ತಯು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು, 20 ಆಗ ಅವಳು, “ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಲು ಅವನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ, ಮುಂಚಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೊಸರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡನು; ‡ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆಂಬದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಾಜಕೆ್ಕ ಒಯು್ದ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿ,
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಬೀಸುವುದಕೆ್ಕ ಇರಿಸಿದರು. 22 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೆಯ
ತೊಡಗಿದವು.
ಸಂಸೋನನ ಮರಣ
23 ಶತು್ರ ಾದ ಸಂಸೋನನನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ § ಾಗೋನನಿಗೆ ಮ ಾಯಜ್ಞವನು್ನ
24 ಜನರು
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೆಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು.
ಸಂಸೋನನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ,
“ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ ಈ ಶತು್ರ ವನು್ನ
ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾಡು ಾಡಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.
25 ಅವರು ಸಂಭ್ರ ಮದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, “ನಮ್ಮ ವಿನೋದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸಂಸೋನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ”
ಅಂದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಸಂಸೋನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವನು ಎರಡು
ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತು ವಿನೋದ
ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. 26 ಆಗ ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು
ನಡೆಸುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಬಿಡು; ಾನು ಕೈ ಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 27 ಆ ಮನೆಯು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರಿಂದ ಕಿಕಿ್ಕರಿದು
ಹೋಗಿತು್ತ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು; ಸಂಸೋನನ ವಿನೋದವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರು
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರು. 28 ಆಗ
21
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ಸಂಸೋನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕಿತು್ತ ಾಕಿದ ನನ್ನ ಎರಡೂ
ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾದರೂ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ಾಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಈ ಾರಿ
ಬಲಪಡಿಸು” ಎಂದು
ರೆಯಿಟು್ಟ, 29 ಮನೆಯ ಆ ಾರಸ್ತಂಭಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಬಲಗೈ ಯಿಂದಲೂ,
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಎಡಗೈ ಯಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು, ಅವುಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತ, 30 “ ಾನೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ
ಾಯುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಲ ಾಗಿ ಾಗಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅ ಕಟ್ಟಡವು ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗ ಕೊಂದು ಾಕಿದವರಿಗಿಂತ
ಾಯು ಾಗ ಕೊಂದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯೇ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿತು್ತ.
31 ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ, ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವನ ಶವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಚೊಗರ್ಕೂ್ಕ ಎ ಾ್ಟ ೕಲಿಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಾನೋಹನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು.
ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಾಲಿಸಿದ್ದನು.

17

ಮೀಕನ ಮನೆಯ ವಿಗ್ರ ಹ
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಮೀಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಂದು ದಿನ
ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಕಳ ಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಾವಿರದ ನೂರು ರೂ ಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದಿಯ ಾ್ಲ; 2 ಇಗೋ, ಆ * ಾವಿರದ ನೂರು ರೂ ಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇವೆ;
1

ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಅಂದಳು. 3 ಅವನು ಆ ಾವಿರದ ನೂರು ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲು ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಿತ ಾಗಲೆಂದು ಈ ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 4 ಮಗನು
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ರೂ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರು ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವನು
ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಮೀಕನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡನು.
5 ಈ ಮೀಕನು ಏ
ೕದನೂ್ನ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಟು್ಟ,
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಚರ್ಕ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 6 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ
ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದ ಾಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
7 ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥ ಾದ
ಲೇವಿಯು ಉಪಜೀವನಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ 8 ಾಸ ಾಡಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. 9 “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದಿ” ಎಂದು ಮೀಕನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು, “ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ
ಲೇವಿಯನು; ಉಪಜೀವನಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 10 ಮೀಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರು; ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ,
ಾಜಕನೂ
ಆಗು.
ನಿನಗೆ ವಷರ್ಕೆ್ಕ †ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ, ಆ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”

ಅನ್ನಲು 11 ಆ ಲೇವಿಯನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದನು; ಹೀಗೆ ಆ
ೌವನಸ್ಥನು ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ನಂ ಾದನು. 12 ಮೀಕನು
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಆ ಲೇವಿಯನನು್ನ
ಾಜಕಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, 13 “ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು” ಅಂದುಕೊಂಡನು.
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ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಆ ವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಅವರು ಚೊ ಾರ್,
ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗ ಾದ
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಲಯಿಷ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀಕನ
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 3 ಇವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಆ ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಲೇವಿಯನು
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಗುರುತುಹಿಡಿದು, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತಂದವ ಾರು?
ಇಲಿ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತೕ? ಏನು ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು, 4 ಮೀಕನು ತನಗೆ
ಇಂಥಿಂಥವುಗಳನು್ನ ಸಂಬಳ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂದೂ, ಾನು ಅವನ ಾಜಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದೂ ಹೇಳಿದನು.
5 ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರ
ಾಣವು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು 6 ಅವನು, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಕಟಾ ಸುವನು” ಅಂದನು.
7 ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಹೊರಟು ಲಯಿಷಿಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ನ ಜನರು ನಿಭೀರ್ತ ಾಗಿ ಚೀದೋನ್ಯರಂತೆ
ಸುಖ ಸ ಾ ಾನಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ; *ಅವರನು್ನ ಅಡಗಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲಲ;್ಲ ಅವರು
ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿದು್ದ † ಾರೊಡನೆಯೂ ಒಡ ಾಟವಿಲ್ಲದವರು ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
1ಆ

8

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಚೊ ಾರ್, ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರ ಬಂಧುಗಳು, “ನೀವು
ಾವ ವತರ್ ಾನ ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು 9 ಅವರು,
“ಏಳಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗೋಣ.
ಾವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿದೆವು; ಅದು
ಬಹು ಉತ್ತಮದೇಶ. ನೀವು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ತಡ ಾಡದೆ ಹೊರಡಿರಿ; ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. 10 ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವು ಾದರೆ ಅಲಿ್ಲ ನ ಜನರು ನಿಭರ್ಯದಿಂದ
ಜೀವಿಸುವವರೆಂದೂ, ಅವರ ದೇಶವು ಬಹು ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ದೇವರು ಅದನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅದರಲಿ್ಲ ದೊರಕದಿರುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದರು.
11 ಆಗ ಚೊ ಾರ್ ಎ ಾ್ಟ
ೕಲ್ ಊರುಗಳಿಂದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಾನ್ ಕುಲದವರು ಯುದ್ಧ
ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು, 12 ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಯೆಹೂದದ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾನ್ಯರ ಾಳೆಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ; ಅದು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯ ರೀಮಿನ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 13 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಮೀಕನ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬಂದರು. 14 ಆಗ ಲಯಿಷ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ
ಐದು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, “ಈ ಾ್ರ ಮದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಏ ೕದೂ, ದೇವ ಾಪ್ರ ತಿಮೆಗಳೂ,
ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತಂಟೋ? 15 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಲೇವಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸ ತೊಡಗಿದರು.
16 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಾನ್ಯರು ಬಂದು ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 17
ಾಜಕನೂ
ಬಂದು ಇವರೊಡನೆ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕು್ಕ, ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತು್ತ
ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ, ಏ ೕದನೂ್ನ, ದೇವ ಾಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ಮೀಕನ
ಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕು್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರು ಾಗ ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಾಡಿದೆ್ದೕನು” ಅಂದನು. 19 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಸುಮ್ಮ ನಿರು; ಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು; ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದು ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ,
ಾಜಕನೂ ಆಗಿರು. ಒಂದು ಮನೆಗೆ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ೕ
ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಒಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ, ಗೋತ್ರಕೂ್ಕ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 20 ಾಜಕನು ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಏ ೕದನೂ್ನ ದೇವ ಾಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನೂ್ನ,
*

18:7 ಅಥ ಾ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ಾವ ಕೊರತೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ.

†

18:7 ಅಥ ಾ ಅ ಾಮ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ.
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ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರ ಹವನೂ್ನ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಾಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಕುರಿದನ
ದ ಾದ ಸೊತ್ತನೂ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊರಟರು.
22 ಅವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಾದ ಮೇಲೆ ಮೀಕನೂ ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಾನ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ 23 ಅವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೂಗಿದರು. ಾನ್ಯರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ
ಮೀಕನಿಗೆ, “ನಿನಗೇ ಾಯಿತು? ಗುಂಪನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ” ಎಂದು ಕೇಳಲು 24 ಅವನು,
“ನೀವು ಾಜಕನನೂ್ನ ಾವು ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ, ನನಗೆ ಇನೆ್ನೕನಿದೆ;
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಿನಗೇ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?” ಅಂದನು. 25 ಾನ್ಯರು ಅವನಿಗೆ,
“ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತುಂ ಾ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ
ಮನೆಯವರೂ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. 26 ಅವರು ತನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೀಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
27
ಾನ್ಯರು ಮೀಕನು
ಾಡಿಸಿದ್ದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಅವನ
ಾಜಕನನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು
ಲಯಿಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಖದಿಂದಲೂ, ನಿಭರ್ಯದಿಂದಲೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅಲಿ್ಲ ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ,
ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ, ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 28 ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಚೀದೋನಿಗೆ
ದೂರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ, ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು
ಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದಲೂ, ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಬೇತ್ರೆಹೋಬಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾನ್ಯರು ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದರು. 29
ದಲು ಲಯಿಷ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಈಗ ಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಾನ್
ಎಂಬುದು ಇವರ ಮೂಲಪುರುಷನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಗನೂ ಆದ ಾನನ ಹೆಸರು.
30 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನ್ಯರು ಆ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಟ ್ಟರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ
ೕಶೆಯ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗನೂ ಆದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನ ವಂಶದವರೂ
ಾನ್ಯರಿಗೆ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. 31 ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವಿದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಮೀಕನು ಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರ ಹವಿತು್ತ.
21 ತರು

19
ಗಿಬೆಯದವರ ಕೂ್ರರಕೃ ತ ್ಯ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶದ ಒಂದು ದೂರ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನು ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಅವನಿಗೆ
ಉಪಪತಿ್ನ ಾಗಿದ್ದಳು. 2 ಆಕೆಯು ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ, ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ತನ್ನ ತವರುಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಳು. 3 ಅನಂತರ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಾದ ಆ
ಲೇವಿಯನು ಆಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನೂ್ನ, ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ
ತನ್ನ ತವರುಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಳು; ಆಕೆಯ ತಂದೆಯೂ ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ನು.
4 ಆ ಸಿ್ತ ೕಯ ತಂದೆ
ಾದ ಅವನ
ಾವನು ಅವನನು್ನ ಮೂರು ದಿನ ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು;
್ರ
ಅವನೂ ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 5 ಅವರು ಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ ದಲು
ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಾಡಿ ಬಲಹೊಂದು; ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು 6 ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ತಂದೆಯು ಪುನಃ
ಅವನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಹೊತಿ್ತನ ಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಸಂತೋಷಪಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಆ
ಲೇವಿಯನು ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು; 7 ಆದರೆ ಅವನ ಾವನು ಬಹಳ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾತಿ್ರ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. 8 ಅವರು ಐದನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು
ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ತಂದೆಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದವರೆಗೆ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಬಲಹೊಂದು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
1
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ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಿರುಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ ನಿಂತನು.
ಅನಂತರ ಅವನೂ, ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ,
ಸೇವಕನೂ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ಹೊತು್ತ ಹೋಯಿತು;
ಾಯಂ ಾಲ ಾಗುತಿ್ತದೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಹೊತಿ್ತನ ಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು; ನೋಡು, ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲದು್ದ ನ ್ಮಡನೆ
ಸಂತೋಷಪಡು; ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 10 ಆದರೆ
ಆ ಲೇವಿಯನು ಒಪ್ಪದೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿ, ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.
11 ಅವರು ಯೆಬೂಸಿಯರ ಊ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಹೊತು್ತಮುಳುಗುವ
ಸಮಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೇವಕನು ದಣಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಾ; ಾವು ಯೆಬೂಸಿಯರ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಕಳೆ
ೕಣ” ಅಂದನು. 12 ಆಗ ದಣಿಯು, “ ಾವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಲ್ಲದ ಅನ್ಯರ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಳಿಯ ಾರದು; ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಅಂದನು. 13 ಅವನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಆಳಿಗೆ, “ ಾವು
ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿರುವ ಗಿಬೆಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಾಮದ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ ಾ” ಅಂದನು.
14 ಹೀಗೆ ಅವರು ಮುಂದೆ
ಾಗಿ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಸೂಯರ್ನು
15
ಮುಳುಗಿದ್ದನು. ಅವರು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಾರೂ ಅವರನು್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶಕೊಡದ ಾರಣ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
16

ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನು, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಊ ಾದ
ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಮುದುಕನು ಾಯಂ ಾಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಲದಿಂದ
ಮನೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 17 ಈ ಮುದುಕನು ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಪ್ರ ಾಣಿಕನನು್ನ ಕಂಡು,
“ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ? ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 18 ಆ ಲೇವಿಯನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು
ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶದ ಒಂದು ದೂರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ
ಾಸಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾನು ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದನು; ಈಗ ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ
ಾರೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 19 ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ
ಹುಲೂ್ಲ ಾಳೂ ಇವೆ; ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿರುವ ಈ ಾ್ರ ಯಸ್ಥನಿಗೂ
ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯೂ, ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಏನೂ ಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 20 ಆಗ ಆ ಮುದುಕನು, “ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ; ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; 21 ಈ ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬೇಡ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
22

ಅವರು ಭೋಜನದಿಂದ ತೃ ಪಿ್ತಪಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆ ಊರಲಿ್ಲದ್ದ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಬಂದು ಆ ಮನೆಯನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು, ಾಗಿಲನು್ನ ಬಡಿದು, ಮನೆಯ ಯಜ ಾನ ಾದ ಮುದುಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ; ಅವನೊಡನೆ ಾವು ಸಂಗಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
23 ಆಗ ಆ ಮುದುಕನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ಇಂಥ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಡಿರಿ;
ಅವನು ಆಶ್ರ ಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ನೀವು ಇಂಥ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿರಿ.
24 ಇನೂ್ನ ಮದುವೆ
ಾಗದೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಮಗಳನೂ್ನ, ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ;
ಅವರನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದ ಾಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಾಡಿರಿ. ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ
ಾತ್ರ
ಅಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ವನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿರಿ” ಅಂದನು. 25 ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಮುದುಕನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ, ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಬಹುಕೂ್ರರತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿ, ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 26 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಸೂ
ೕರ್ದಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಬಂದು ಬಿದ್ದವಳು ಬೆಳ ಾದರೂ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 27 ಆಕೆಯ
ಪತಿಯು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯಲು, ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯು ಾಗಿಲ
ಮುಂದೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ, ಆಕೆಯ ಕೈ ಗಳು ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡನು. 28 ಅವನು, “ಏಳು,
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ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಲು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
29 ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯ ಶವವನು್ನ
ಎಲುಬುಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡು ಾಡಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 30 ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ
ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಇಂಥ ಕೃ ತ ್ಯ ವು ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ, ಾವು ಅದನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದು ವಿಚಾರಿಸತಕ್ಕದು್ದ” ಅಂದುಕೊಂಡರು.
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ

ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ

ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿರುವ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಹೊರಟು ಮಿಚೆ್ಪ ಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆ
ಸೇರಿದರು. 2 ಆ ದೇವಜನರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ
ಾ ಾಳುಗಳೂ ಇದ್ದರು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಿಚೆ್ಪ ಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು, “ಈ ದುಷ್ಟತನವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಕೇಳಲು 4 ಹತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಗಂಡ ಾದ ಆ ಲೇವಿಯನು, “ ಾನು ನನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಊ ಾದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆನು. 5 ಆ ಊರಿನ ಜನರು
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಾನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು, ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಆಕೆಯು ಸತು್ತಹೋದಳು. 6 ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ
ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ ಕೆಲಸವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲೆಂದು ಾನು ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 7 ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆ ಮತು್ತ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿರಿ” ಅಂದನು.
8 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನೂ ತನ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು;
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗದಿರಲಿ. 9 ಾವು ಚೀಟು ಾಕೋಣ; ಅದು ಬಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಗಿಬೆಯದವರಿಗೆ
10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ನೂರಕೆ್ಕ ಹತು್ತ,
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗೋಣ.
ಾವಿರಕೆ್ಕ
ನೂರು, ಹತು್ತ ಾವಿರಕೆ್ಕ ಾವಿರ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಆ ಾರ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕಳುಹಿಸೋಣ. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ಾದ ಗಿಬೆಯದವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ ದುಷ್ಟ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಡೋಣ” ಅಂದುಕೊಂಡರು. 11 ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು.
12 ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಸಮಸ್ತ ಕುಲದವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಈ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಎಂಥದು? 13 ಈಗ ಗಿಬೆಯ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿರಿ; ಾವು ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಇಂಥ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
14 ಆದರೆ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದರು. 15 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಊರುಗಳಿಂದ
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತರು ಾವಿರ ಾಗಿತು್ತ.
ಇವರಲ್ಲದೆ
16
ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲಯೇ ಏಳು ನೂರು ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರಿದ್ದರು.
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಏಳುನೂರು
ಜನರು ಎಡಚ ಾದ ಯುದ್ಧವೀರರಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರು ಕೂದಲೆಳೆಯಷು್ಟ ಗುರಿತಪ್ಪದ ಾಗೆ
ಕವಣೆಯನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದರು. 17 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಲ್ಲದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ
ೕಧರಿದ್ದರು; ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೀರ ಾಗಿದ್ದರು.
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದಲು
ಾರು
ಹೋಗಬೇಕು?” ಎಂದು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಆತನು, “ ದಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು
ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಗಿಬೆಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು, 20 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ, ಗಿಬೆಯದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟ ನಿಂತರು. 21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು ಗಿಬೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಿದರು.
22 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ತಿರುಗಿ ಧೈ ಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ತಿರುಗಿ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಂತರು.
18

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಳು ಾ್ತ, “ ಾವು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆತನು, “ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿರಿ”
ಅಂದನು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 25 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಗಿಬೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿದರು.
23

26 ಆಗ

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಳು ಾ್ತ
ಬಿದು್ದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 27 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು
ಆ ಊರೊಳಗಿತು್ತ; 28 ಆರೋನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನೂ ಆದ ಫೀನೆ ಾಸನು
ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೋ, ಬೇಡ ೕ?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೋಗಿರಿ, ಾಳೆ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು” ಅಂದನು.
29 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಗಿಬೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಂಚು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಇರಿಸಿ, 30 ಉಳಿದವರು
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಗಿಬೆಯದ
31 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟದರು.
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಅವರು
ದಲಿನಂತೆ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಬೇತೇಲಿಗೂ, ಬೈ ಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಗಿಬೆಯಕೂ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾರು
ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಹತ ಾಡಿದರು. 32 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು, “ಅವರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಈಗಲೂ
ಸೋತುಹೋಗು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಾದರೋ, “ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ದೂರ ಾಗುವಂತೆ ಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 33 ಾವು
ದಲು
ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಾಳ್ ಾಮರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧವನು್ನ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಬೆಯದ ಮೈ ಾನದಿಂದ
ಎದು್ದ 34 ಪಟ್ಟಣದ ಮುಂದೆ ಬಂದರು; ಅವರು ಸು ಾರು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರು. ಯುದ್ಧವು
ಬಹು ೕರ ಾಯಿತು. ತಮಗೆ ಅ ಾಯವು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಗೊ ಾ್ತಗಿರಲಿಲ್ಲ. 35 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರದ ನೂರು ಮಂದಿ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ
ೕಧರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಿಜಯ
ಾವು ಸೋತುಹೋದೆವೆಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಾವು
ಗಿಬೆಯದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಟ್ಟ ಜನರಲಿ್ಲ ಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಮುಂದೆ ಓಡಿಹೋದರು. 37 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಎದು್ದ
ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಅದರೊಳಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 38 ಅಡಗಿದ್ದವರು
36
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ಊರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ಹೊಗೆ ಏರಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಾಕುವವರೂ ಾಗು ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ
ದಲೇ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 39 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ಾದರೋ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಸೋತುಹೋದರು” ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನು್ನ ಹತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿ, ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 40 ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊಗೆ ಎದು್ದ ಸ್ತಂಭದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ನಿಂತರು. 41 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು ತಮಗೆ ಅ ಾಯ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಕಳವಳಗೊಂಡರು.
42 ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಅರಣ್ಯ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧವೀರರು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿದವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ,
ಅವರು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡರು. 43 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವರನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು, ಎಲಿ್ಲಯೂ
ಓಡಿಹೋಗದಂತೆ, ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮೆನೂಹದಲಿ್ಲ ತುಳಿದು ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. 44 ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರು ಹತ ಾದರು. 45 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ ಹಕ್ಕಲು ತೆನೆಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಐದು ಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಿದೋಮಿನವರೆಗೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ತಿರುಗಿ ಎರಡು
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದರು. 46 ಹೀಗೆ ಆ ದಿನ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದ
ಸೈ ನಿಕರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
47 ಆದರೆ ಆರು ನೂರು ಮಂದಿ ಅರಣ್ಯ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿ, ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಯನು್ನ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ
48
ಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳಿದ್ದರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ದೇಶದ ಉಳಿದ
ಾ್ರ ಮನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ, ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

21
ಹತ ಾಗದೆ ಉಳಿದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ದೊರಕಿಸಿದು್ದ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಾವು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು. 2 ಅವರು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು, ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ, 3 “ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಾಕೆ
ಆಯಿತು? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಒಂದು ಕುಲವು ಾ ಾಗಿ ಹೋಯಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 4 ಮರುದಿನ
ಅವರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಾಗ, ಾರದೆ ಇದ್ದಂಥ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾ ಾರೆಂದು ವಿಚಾರ ಾಡಿದರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾರದವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕುವೆವು” ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರು. 6 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಕಂಡು ದುಃಖದಿಂದ, “ಅ
್ಯೕ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುಲವು
ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತ ಾ್ಲ; 7 ಜೀವದಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ
ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಗೋ ಾಡಿದರು.
8 ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಾಗ, ಅದಕೆ್ಕ ಾರದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾ ಾದರೂ
ಇ ಾ್ದರೋ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
9 ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಿಂದ
ಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ದೃ ಢ ಾಯಿತು. 10 ಆಗ
ಅವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನೂ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಡದೆ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕು; 11 ಹೇಗೂ ಪುರುಷರನು್ನ, ಮದುವೆ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ
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ಕೆಲಸ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಮದುವೆ ಾಗದಿದ್ದ ಾನೂರು
ಮಂದಿ ಯುವತಿಯರಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದವರು ಇವರನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಾ ಾನ್
ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 13 ಅನಂತರ ಸವರ್ಸಭೆಯವರು
ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 14 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾವು
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಿಂದ ಉಳಿಸಿ ತಂದ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯರು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
15 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. 16 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು, “ಉಳಿದಿರುವ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅವರ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೆ ಾ್ಲ ಸಂ ಾರ ಾದರ ಾ್ಲ.
17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಒಂದು ಪೂಣರ್ ಕುಲವು ಅಳಿದುಹೋಗ ಾರದು; ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವ
18 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥರು ಹುಟು್ಟಬೇಕ ಾ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಾರಣ ಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ
19 ಆಗ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿವಷರ್
ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು. (ಶೀಲೋ ಎಂಬುದು ಬೇತೇಲಿನ
ಉತ್ತರಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ದ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ, ಲೆಬೋನದ ದ ಣಕೂ್ಕ
ಇರುತ್ತದೆ.) 20 ಆಗ ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನೀವು ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; 21 ಶೀಲೋವಿನ ಕನೆ್ಯಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾಟ್ಯ ಾಡು ಾಗ, ನೀವು ತೋಟಗಳಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನತನಗೆ ಶೀಲೋವಿನ ಕನೆ್ಯಯರಿಂದ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. 22 ಅವರ ತಂದೆಗಳೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಮ್ಮ
ಹತಿ್ತರ ದೂರು ತಂದರೆ ಾವು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃ ಪೆತೋರಿಸಿರಿ; ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ದೊರಕಿಸುವುದು ನಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀವೇ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುವೆವು” ಅಂದರು.
23 ಅದರಂತೆಯೇ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು ನೃ ತ ್ಯ
ಾಡುತ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ
ಸರಿ ಾಗುವಷು್ಟ ಮಂದಿಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನ ಾದ ಭೂಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಸ ಾಡಿದರು.
24 ಅನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದರು. 25 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ; ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದಂತೆ
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾರೆಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರ ಾಯದ
ಪ್ರ ಾರ ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಬರೆದನು.
ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಾದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ
ಅಂತಿಮ ಾಕ್ಯ ಗಳು ರೂತಳನು್ನ ಆಕೆಯ ಮರಿಮಗ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ತೆಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ
(ರೂತಳು 4:17-22), ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,030 - 1,010 ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದ ಘಟನೆಗಳು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದ
ಘಟನೆಗಳ ದಿ ಾಂಕವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೊರಟುಬಂದ ದಿ ಾಂಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಅವಧಿಯು ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ (ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿಕೆ) ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಗುರುತಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ. ಾವೀದನನು್ನ 4:22 ರಲಿ್ಲ
ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಿರುವ ಾರಣ ಇದನು್ನ ಮೂಲತಃ ಸಂಯುಕ್ತ ಾಜಪ್ರ ಭುತ್ವದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದೆಂದು
ಾವಿಸಬಹುದು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕವು ವಿಧೇಯತೆ ತರಬಲ್ಲಂತಹ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದು
ಅವರ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ, ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ
ರೆಗೆ
ಪ್ರ ತಿಕಿ್ರ ಯಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಬೋಧಿಸುವುದನು್ನ ಅವನು ಅಭ್ಯ ಸಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಕುರಿತು ಕಿಂಚಿತು್ತ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳಂಥ ಇಬ್ಬರು ವಿಧವೆಯ ಾದ ನ ಮಿ ಮತು್ತ ರೂತಳಿಗೆ
ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆತನ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯನು್ನ ಾಣು ಾಗ ಆತನು ಸ ಾಜದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರನು್ನ ಆತನು
ಆರೈ ಕೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಾವು ಕೂಡ ಾಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ (ಯೆರೆಮೀಯ 22:16; ಾಕೋಬನು 1:27).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ೕಚನೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ನ ಮಿ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವು ದುರಂತವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು — 1:1-22
2. ರೂತಳು ನ ಮಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಬೋವಜನನು್ನ ಅವನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯು ಾಗ
ಭೇಟಿ ಾದಳು — 2:1-23
3. ಬೋವಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ರೂತಳಿಗೆ ನ ಮಿಯು ಸೂಚಿಸಿದು್ದ — 3:1-18
4. ರೂತಳನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ ನ ಮಿಯನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಿದು್ದ — 4:1-22
ರೂತಳು ಅತೆ್ತ
ಡನೆ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಮೆ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೊಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 2 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹೆಸರು ಎಲೀಮೆಲೆಕ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ
ನ ಮಿ. ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್. ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
1
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ಎಫಾ್ರ ತದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಇವರು
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
3 ನ
ಮಿಯ ಗಂಡ ಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಆಕೆಯು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕ ಡನೆ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದಳು. 4 ಈ ಮಕ್ಕಳು ಒಫಾರ್, ರೂತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ
ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸು ಾರು ಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 5 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ನ ಮಿಯ ಮಕ್ಕ ಾದ ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯ ೕನ್ ಇಬ್ಬರೂ ತೀರಿಹೋದರು. ಹೀಗೆ ನ ಮಿ
ಗಂಡನನೂ್ನ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದಳು.
6 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದ ನ ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಳು. 7 ಆಕೆಯು ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ ಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯೆಹೂದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ 8 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತವರುಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ನೂ್ನ, ಮರಣಹೊಂದಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆತೋರಿಸಲಿ. 9 ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಖ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟಳು. 10 ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತು್ತ ಾವೂ ನಿನ್ನ
ತೆಯಲೆ್ಲೕ ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ ಅನ್ನಲು, 11 ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನೊ್ನಡನೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ನನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 12 ಾನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಪುನಃ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾ್ರ ಯವೂ
ನನಗೆ ಾಟಿಹೋಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ
ನಿರೀ ಯಿಂದ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಾನು ಪುನಃ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೂ, 13 ಅವರು ದೊಡ್ಡವ ಾಗುವ
ತನಕ ನೀವು ಾದಿರುವಿರೋ? ಅಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೂ ಗಂಡಂದಿರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಿರೋ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಾಗೆ
ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದಳು. 14 ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಒಫರ್ಳು
ಅತೆ್ತಯನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಹೊರಟು ತನ್ನ ತವರಿಗೆ ಹೋದಳು; ರೂತ ಾದರೋ ಅತೆ್ತಯನು್ನ ತೊರೆದುಹೋಗದೆ
ಅವ ಂದಿಗೆ ಇದ್ದಳು. 15 ನ ಮಿಯು ರೂತಳಿಗೆ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಓರಗಿತಿ್ತಯು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಜನರ
ಬಳಿಗೂ, ತನ್ನ ಕುಲ ದೇವರುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಾ್ದಳೆ. ನೀನೂ ಆಕೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು
ಅಂ ಾಗ, 16 ಆಕೆಯು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಬೇಡ.
ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾನೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು; ನೀನು ಾಸಿಸುವಲೆ್ಲೕ ಾನೂ ಾಸಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ
ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು; ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು. 17 ನೀನು ಾಯುವಲೆ್ಲೕ ಾನೂ ಾಯುವೆನು;
ಅಲೆ್ಲೕ ನನಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಗಬೇಕು. ಮರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಗಲಿದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಶಿ ಸಲಿ” ಎಂದಳು. 18 ಆಕೆಯು ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದಳೆಂದು
ನ ಮಿಯು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮ ಾದಳು. 19 ಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಬಂದು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತು. ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು, “ಈಕೆಯು
ನ ಮಿಯಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು 20 ಆಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ನ ಮಿಯೆಂದು
ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ ನು್ನ ‘ ಾ ಾ’ (ಕಹಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಬಹಳ
ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಸಿರಿವಂತ ಾಗಿ ಹೋದೆನು; ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಗತಿಹೀನಳ ಾ್ನ ಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಸವರ್ಶಕ್ತನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನ ಮಿಯೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿಯೇ” ಅಂದಳು.
22 ಹೀಗೆ, ನ
ಮಿಯು
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ರೂತ ಡನೆ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಗ
ಜವೆಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗಯು ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿತು್ತ.
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ರೂತಳು ಬೋವಜನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯ್ದದು್ದ

ರೂತಳು 2:1

378

ರೂತಳು 2:20

1

ನ ಮಿಯ ಗಂಡ ಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬೋವಜನೆಂಬ ಬಹು ಧನವಂತ ಾದ ಒಬ್ಬ
ಸಂಬಂಧಿಕನಿದ್ದನು. 2
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳು ನ ಮಿಗೆ, “ ಾನು ಹೋಗಿ, ಹಕ್ಕಲ ತೆನೆಗಳನು್ನ
ಆಯು್ದಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುವವರ ಹೊಲದಿಂದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದಳು. ಅದಕೆ್ಕ ನ ಮಿ “ಹೋಗಿ ಾ ಮಗಳೆ” ಅಂದಳು. 3 ಆಕೆಯು ದೈ ವ
ೕಗದಿಂದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ
ಗೋತ್ರ ದವ ಾದ ಬೋವಜನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯ ವವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಕ್ಕ ಾಯು ಾ್ತ
ಇದ್ದಳು. 4 ಆಗ ಬೋವಜನು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೊಯು್ಯ ವವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇರಲಿ” ಅಂದನು. ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದರು.
5

ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯ ವವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ರೂತಳನು್ನ ನೋಡಿ ಬೋವಜನು ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯ ವವರನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ, “ಈ ಹೆಂಗಸು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 6 ಅವನು
“ಈಕೆಯು
ೕ ಾಬ್ ಸೀಮೆಯಿಂದ ನ ಮಿಯ ಸಂಗಡ ಬಂದ
ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ.” ಎಂದನು. 7 ಇವಳು
ತೆನೆ “ಕೊಯು್ಯ ವವರೊಂದಿಗೆ ಸಿವುಡುಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯು್ದಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಂದವಳು ಇನೂ್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದಳೆ. ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ”
ಅಂದನು. 8 ಆಗ ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಕೇಳು; ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆಯವರ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ; ನನ್ನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ
ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರು. 9 ನನ್ನ ಆಳುಗಳು ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯ ವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾವ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತರೋ ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ನೀನೂ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾರೂ ಮುಟ್ಟ ಾರದೆಂದು ನನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಾ ಾರಿಕೆ ಾದರೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕರೇ ತುಂಬಿಸಿದ ನೀರಿನ
ಾತೆ್ರ ಗಳಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ರೂತಳು ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿ “ಪರದೇಶಿ ಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷು್ಟ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ದಯೆ ತೋರಿಸಲು ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಬೋವಜನು, “ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅತೆ್ತ ಾಗಿ ನೀನು
ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನಿನಗೆ ಅರಿಯದ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವಿಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. 12 ನೀನು ಾಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ದ
ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಲಿ; ನೀನು
ಾವ ದೇವರ ಕೃ ಾಶಿ ಾರ್ದದ
ಆಶ್ರ ಯ ಹೊಂದಲು ಬಂದಿರುವೆ
ೕ ಆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಆಶ್ರ ಯವನು್ನ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ಆಗ ಆಕೆಯು, “ ಾ್ವಮೀ,
ಾವು ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿದಿ್ದೕರಿ; ಾನು ತಮ್ಮ ಾಸಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿಸಿದಿರಿ” ಅಂದಳು. 14 ಊಟದ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಬೋವಜನು
“ಇಲಿ್ಲ ಾ; ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುರಿದು ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆಕೆಯು
ಹೋಗಿ ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯ ವವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆಕೆಯು ತಿಂದು ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. 15 ತರು ಾಯ ತಿರುಗಿ ಹಕ್ಕ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಏಳಲು ಬೋವಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಕೆಯು ಸಿವುಡುಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅಡಿ್ಡ
ಾಡಬೇಡಿರಿ; 16 ಸಿವುಡುಗಳಿಂದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿರಿ; ಈಕೆಯು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಗದರಿಸಬೇಡಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 17 ರೂತಳು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ಹಕ್ಕ ಾಯು್ದ ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಬಡಿ ಾಗ
ಸು ಾರು *ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಜವೆಗೋದಿ ಸಿಕಿ್ಕತು. 18 ಆಕೆಯು ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ
ಬಂದು, ಆಕೆ ಹಕ್ಕ ಾಯ್ದದು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ತೋರಿಸಿದಳು.
ಾನು ಉಳಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸುಟ್ಟ
ತೆನೆಯನು್ನ ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 19 ಅತೆ್ತಯು “ನೀನು ಈ ಹೊತು್ತ
ಾರ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಹಕ್ಕ ಾಯಿ್ದ? ಎಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿದವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎನ್ನಲು ರೂತಳು ಾನು
ಹಕ್ಕ ಾಯ್ದ ಹೊಲದ ಯಜ ಾನನ ಹೆಸರು, ಬೋವಜನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. 20 ಆಗ ನ ಮಿಯು
“ಸತ್ತವರಿಗೂ, ಬದುಕುವವರಿಗೂ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಯೆಹೋವನು ಆತನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಮಗೆ ಹತಿ್ತರದ ನೆಂಟ,
ೕಷಿಸಬೇ ಾದವನು”
*

2:17 ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಫಾ ಅಥ ಾ ಸು
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ಎಂದು ರೂತಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
ಆಗ
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳು “ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನನಗೆ,
‘ಸುಗಿ್ಗ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಆಳುಗಳ
ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂದಳು.
22 ನ
ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ ರೂತಳಿಗೆ “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಅವನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಸಂಗಡಲೇ
ಹೊರಟುಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು; ಬೇರೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾದೀತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
23 ಅದರಂತೆಯೇ ರೂತಳು ಅತೆ್ತಯ
ತೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಜವೆಗೋದಿಯ ಮತು್ತ ಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗ
ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೆ ಬೋವಜನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಸಂಗಡಲೇ ಹೋಗಿ ಹಕ್ಕ ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು.
21

3

ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದ
ನ ಮಿಯು ಸೊಸೆಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನೀನು ಗೃ ಹಿಣಿ ಾಗಿ
2 ಈಗ ನೀನು
ಸುಖದಿಂದಿರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾನು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?
ಾರ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲರುತಿ್ತೕ
ೕ ಆ ಬೋವಜನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕನಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಈ ಾತಿ್ರ ಕಣದಲಿ್ಲ
ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ ತೂರುವನು. 3 ನೀನು ಾ್ನ ನ ಾಡಿ, ಸುಗಂಧತೈ ಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು; ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೂ ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ.
4 ಅವನು ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಾಲುಗಳ ಮೇಲಣ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ಬಿಟು್ಟ ಅಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿಕೋ; ಆ ಮೇಲೆ ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಅವನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು” ಅಂದಳು. 5 ಅದಕೆ್ಕ
ರೂತಳು “ನೀನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆಯೇ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
6 ಅತೆ್ತಯ ಆ ಯಂತೆಯೇ ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 7 ಬೋವಜನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಶಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನ ಾಲುಗಳ ಮೇಲಣ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಾಲ್ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದಳು. 8 ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಾ ಾಗ ಬೋವಜನು
ತನ್ನ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಕಂಡು, 9 ಹೆದರಿ ಆಕೆಯನು್ನ “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು “ ಾನು ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ರೂತಳು, *ನೀನು ಸಮೀಪಬಂಧು ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಹೊದಿಕೆಯ ಅಂಚನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಕು” ಅಂದಳು. 10 ಆಗ ಅವನು “ಮಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಂದ
ನಿನಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ; ನೀನು ಬಡವರೂ ಅಥ ಾ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ ಆದ
ೌವನಸ್ಥರ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಪತಿಭಕಿ್ತಯು
ದಲಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಯಿತು. 11 ನನ್ನ ಮಗಳೇ,
ಈಗ ಭಯಪಡಬೇಡ. ನೀನು ಗುಣವಂತೆಯೆಂಬುದು ಊರಿನವರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುವೆನು. 12 ಾನು ಸಮೀಪಬಂಧುವೆಂಬುದು ನಿಜ; ಆದರೂ ನನಗಿಂತ ಸಮೀಪ
ಬಂಧು ಒಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು; ಾಳೆ ಅವನು ಮೈ ದುನಧಮರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಸರಿ;
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾನೇ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಬೆಳ ಾಗುವ ತನಕ ಇಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿಕೋ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಆಕೆಯು ಆ ವರೆಗೂ ಅವನ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಳೆಂಬುವುದು
ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗ ಾರದೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಗುರುತು ಹಿಡಿಯ ಾರದಷು್ಟ ಕತ್ತಲಿರು ಾಗಲೇ ಆಕೆಯು ಎದ್ದಳು. 15 ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಗೆ “ನಿನ್ನ
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಾಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಆಕೆ ಾಸಲು ಅದರಲಿ್ಲ †ಆರು ಪಡಿ ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ
1

ಾಕಿ ಹೊರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. 16 ಅತೆ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅತೆ್ತಯು
“ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದ ಾಯರ್ವೇ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿ, 17 “ ‘ನೀನು ಬರಿಗೈ ಯಿಂದ ಅತೆ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು’ ಹೇಳಿ ಈ
ಆರು ಪಡಿ ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು” ಅಂದಳು. 18 ಅತೆ್ತಯು “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಈ ಾಯರ್ವು
ಏ ಾಗುವುದೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮ ನಿರು; ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಇತ್ಯ ಥರ್ ಾಡುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನವಿರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
*
†
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ರೂತಳು ಬೋವಜನನು್ನ ಮದುವೆ ಾದದು್ದ
ಬೋವಜನು ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಾನು ಹೇಳಿದ್ದ
ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಆ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕಂಡು, ಬೋವಜನು ಅವನಿಗೆ “ ಾರ ಾ್ಪ, ಇಲಿ್ಲ
ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೋ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅವನು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಅವರೂ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 3 ಆಗ
ಅವನು ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿಗೆ, “ ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿರುವ ನ ಮಿಯು ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಲವನು್ನ
ಾರಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಳೆ. 4 ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇನಂದರೆ ‘ನಿನಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ ಊರಿನ
ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಂಡುಕೋ.’ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು; ಇದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕು. ನೀನೂ,
ನಿನ್ನ ತರು ಾಯ ಾನೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಾಧ್ಯರು ಬೇರೆ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವನು “ ಾನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 5 ಆಗ ಬೋವಜನು “ನೀನು ನ ಮಿಯಿಂದ
ಆ ಹೊಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಹೊಲದ ಾತೆಯೂ ಆಕೆಯ ಸತು್ತಹೋದ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿಯುದಿರುವಂತೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು “ ಾ ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ನಷ್ಟ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆನು; ಆ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ನೀನೇ ವಹಿಸಿಕೋ; ನನಿ್ನಂ ಾಗದು” ಅಂದನು.
1
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ಾವು ಾದರೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ, ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ, ಕೊಡು ಾಗಲೂ
ಾತನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ ಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಪದ್ಧತಿ
ಾವುದಂದರೆ,
ಕೊಡುವವನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ತನ್ನ ಾದರ ಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಕೊಡಬೇಕು; ಇದರಿಂದ
ಾತು
ದೃ ಢ ಾಯಿತೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 8 ಾಗೆಯೇ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಬೋವಜನಿಗೆ
“ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಾದರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ ನು.
9 ಆಗ ಬೋವಜನು ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ “ ಾನು ಎಲೀಮೆಲೆಕ್, ಕಿಲೊ್ಯ ೕನ್, ಮಹೊ್ಲೕನ್
ಎಂಬುವರಿಗಿದ್ದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನ ಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಲದ
ಾತೆಯು
ಸತು್ತಹೋದ ಮಹೊ್ಲೕನನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದು, ಅವನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಊರಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ
ಸಂ ಾನವು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ
ಬಂದಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೂ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ “ ೌದು, ಾವೇ ಾ ಗಳು; *ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ

ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ. ಾಹೇಲ್, ಲೇ ಾ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ
ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನೂ್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ. ಎಫಾ್ರ ತದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದು, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗು.
12 ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಿ್ತ ೕಯ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವ ಸಂ ಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಯೆಹೂದನಿಗೆ
್ರ
ಾ ಾರಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ †ಪೆರೆಚನ ಮನೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಲಿ” ಅಂದರು.
13 ಬೋವಜನು ರೂತಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಪರಿಗ್ರ ಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 14 ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ನ ಮಿಗೆ “ಈ ಹೊತು್ತ
ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥನನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಈ ಮಗನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾತ್ಯ ಾಗಲಿ. 15 ಇವನು ನಿನಗೆ ನವಚೈ ತನ್ಯ ನೀಡಿ ಪುನಜರ್ನ್ಮ ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡುವನು, ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಸಂರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವನು. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ೌರವಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯು ಇವನನು್ನ ಹೆತ್ತಳ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

*
†

4:11 ಯೆಹೋವನು

ಾಹೇಲ್, ಲೇ

4:12 ಎಫಾ್ರ ತ್ ಗೋತ್ರ ದ ಪೂವಿರ್ಕನು.

ಾ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ

ಾಕೋಬನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವಂತೆ

ಾಡಿದನು.

ರೂತಳು 4:16
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ರೂತಳು 4:22

ನ ಮಿಯೇ ಆ ಮಗುವನು್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಾಕುತಿ್ತದ್ದಳು.
ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹೆಂಗಸರು
ನ ಮಿಗೆ “ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು” ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಓಬೇದನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇವನೇ
ಇಷಯನಿಗೆ ತಂದೆಯೂ, ಾವೀದನಿಗೆ ಅಜ್ಜ ನೂ ಆದನು.
16

17

ಾವೀದನ ವಂ ಾವಳಿ
ಪೆರೆಚನ ವಂ ಾವಳಿ: ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರ ೕನನನು್ನ ಪಡೆದನು; 19 ಹೆಚೊ್ರ ೕನನು ಾಮನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನನು್ನ ಪಡೆದನು; 20 ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನು ನಹಶೋನನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನನು್ನ ಪಡೆದನು; 21 ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಬೋವಜನು
ಓಬೇದನನು್ನ ಪಡೆದನು; 22 ಓಬೇದನು ಇಷಯನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಇಷಯನು ಾವೀದನನು್ನ ಪಡೆದನು.
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1 ಸಮುವೇಲನು 1:1

382

1 ಸಮುವೇಲನು 1:3

1 ಸಮುವೇಲನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಾಗೂ್ಯ, ಸಮುವೇಲನು ಬರೆದಿರಬಹುದು,
ಮತು್ತ ಅವನ ಜೀವನದ ಮತು್ತ ವೃ ತಿ್ತಜೀವನದ ಜೀವನಚರಿತೆ್ರ ಾದ 1 ಸಮುವೇಲ 1:1-24:22
ವಚನ ಾಗಕೆ್ಕ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಬಹುದು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಈ
ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಬಹಳಷು್ಟ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ. 1 ಸಮುವೇಲ ಪುಸ್ತಕದ ಇತರ
ಸಂ ಾವ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಾರರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು/ಇತಿ ಾಸ ಾರ ಾಗಿರುವ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಾದನು ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು (1ಪೂವರ್ 29:29).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1050-722 ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ನಡುವೆ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ವು ವಿಭಜನೆ ಾದ ನಂತರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು
ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾದ ಅಸಿ್ತತ ್ವ ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯಿರುವ ಅನೇಕ
ಉಲೆ್ಲೕಖಗಳಿಂದ ಅದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ (1 ಸಮು 11:8; 17:52; 18:16; 2 ಸಮು 5:5; 11:11; 12:8;
19:42-43; 24:1,9).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಓದು ಾರರು ಾವೀದನ ಾಜವಂಶದ ಉದೆ್ದೕಶ ಮತು್ತ ಾ ಾವಧಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ದೈ ವಿಕ ದೃ ಷಿ ್ಟಕೋನದ ಅಗತ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ವಿಭಜಿತ ಾಜಪ್ರ ಭುತ್ವದ
ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದಲನೆಯ ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಅರಸರ ಆಳಿ್ವಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಏಕೀಕೃ ತ ಾಷ್ಟ ್ರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾಗುವ ಅವರ ಚರಿತೆ್ರ ಯನು್ನ
ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿ ಸಮುವೇಲನು ಹೊರಹೊಮು್ಮ ಾ್ತನೆ, ಮತು್ತ ಅವನು ೌಲ
ಾಗೂ ಾವೀದರೆಂಬ
ದಲ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಬದ ಾವಣೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸಮುವೇಲನ ಜೀವನ ಮತು್ತ ಸೇವೆ — 1:1-8:22
2. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ದಲ ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ಜೀವನ — 9:1-12:25
3. ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ವೈ ಫಲ್ಯ ತೆ — 13:1-15:35
4. ಾವೀದನ ಜೀವನ — 16:1-20:42
5. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಅನುಭವ — 21:1-31:13
1

ಎ ಾ್ಕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬ
*ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ನ

ಾ ಾತಯಿಮ್ ಚೋಫೀಮ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಕನನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಇವನು ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗನೂ ಎಲೀಹುವಿನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ತೋಹುವಿನ
ಮರಿಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ತೋಹು ಎಂಬವನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯ ಾದ ಚೂಫನ ಮಗನು. 2 ಎ ಾ್ಕನನಿಗೆ
ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯವಳು ಹನ್ನಳು, ಎರಡನೆಯವಳು ಪೆನಿನ್ನಳು. ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಹನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಅವನು ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
*

1:1 ಯೆಹೋ. 24:33.
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ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಏಲಿಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸ್ ಎಂಬವರು ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
4 ಎ ಾ್ಕನನು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸಿ ಾಗೆ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೂ ಆಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡು
5 ಅವನು ಹನ್ನಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೂ,
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯ ಗಭರ್ವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆಕೆಗೆ †ಎರಡು ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಸವತಿ ಾದ ಪೆನಿನ್ನಳು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಂಜೆಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”
7 ಅವರು ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಕುಟುಂಬ ಾಗಿ
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನೋಯಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಪೆನಿನ್ನಳು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಣಕುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಹನ್ನಳು ಊಟ
ಾಡದೆ ಅಳು ಾ್ತ ಇದ್ದಳು. 8 ಆಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಾದ ಎ ಾ್ಕನನು ಆಕೆಗೆ “ಹ ಾ್ನ, ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತೕ? ಊಟ
ಾಡದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು? ನೀನು ವ್ಯ ಸನಪಡುವುದೇಕೆ?
ಾನು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ” ಅಂದನು.
6

ಹನ್ನಳ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಅವರು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಹನ್ನಳು
ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.
ಾಜಕ ಾದ ಏಲಿಯು ಮಂದಿರ ಾ್ವರದ ನಿಲುವುಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಹನ್ನಳು ಬಹುದುಃಖದಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸು ಾ್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, 11 “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ ದುಃಖವನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸು;
ನಿನ್ನ ಾಸಿಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ ನನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು; ಅವನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ನಿನ್ನವ ಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಾಗೆ ಅವನನು್ನ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸುವೆನು; ‡ಅವನ ತಲೆಯ
9

ಮೇಲೆ ೌರ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ ಹರಕೆ ಾಡಿದಳು. 12 ಆಕೆಯು
ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನ ವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಏಲಿಯು ಆಕೆಯ ಾಯನೆ್ನೕ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 13 ಆಕೆ ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ತುಟಿಗಳು ಾತ್ರ ಅ ಾ್ಲಡುತಿ್ತದ್ದವು; ಶಬ್ದ
ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆಂದು ತಿಳಿದು 14 ಏಲಿಯು, “ನಿನ್ನ ಕುಡಿತದ
ಅಮಲು ಇನೂ್ನ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? ಾ್ರ ಾರಸದ ನಿಶೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲಿ” ಅಂದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಹನ್ನಳು
“ ಾ್ವಮೀ, ಾಗಲ್ಲ; ಾನು ಬಹು ದುಃಖಪೀಡಿತಳು; ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನದರೂ ಬೇರೆ
ಾವ ಮದ್ಯ ವ ಾ್ನದರೂ
ಕುಡಿದವಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೋವೇದನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 16 ನಿನ್ನ
ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ §ಅ
ೕಗ್ಯಳೆಂದು ನೆನಸಬೇಡ; ಈವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ ಚಿಂತೆಯನೂ್ನ, ವ್ಯ ಥೆಯನೂ್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 17 ಆಗ ಏಲಿಯು ಆಕೆಗೆ, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ” ಎಂದನು. 18 ಹನ್ನಳು ಏಲಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ
ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಊಟ ಾಡಿದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಮುಖದಲಿ್ಲ
ದುಃಖವು ಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಸಮುವೇಲನ ಜನನ ಮತು್ತ ಸಮಪರ್ಣೆ
ಅವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು.
ಎ ಾ್ಕನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹನ್ನ ಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಲು, ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. 20 ಹನ್ನಳು ದಿನತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಮುವೇಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
21 ಎ ಾ್ಕನನು ಎಂದಿನಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಷಿರ್ಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ
22
ಹರಕೆಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು ಹನ್ನಳು
“ಮಗನು
ಲೆಬಿಡುವ
19

ವರೆಗೂ ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
†
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ಇರುವ ಾಗೆ ಅವನನು್ನ *ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಾದ
ಎ ಾ್ಕನನು ಆಕೆಗೆ “ನಿನಗೆ ಸರಿತೋರುವ ಾಗೆ ಆಗಲಿ; ಮಗನು
ಲೆಬಿಡುವವರೆಗೆ ಇರು. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಲಿ” ಅಂದನು. ಮಗನು
ಲೆಬಿಡುವ ತನಕ ಹನ್ನಳು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ
ಅವನನು್ನ ಾಕಿದಳು. 24 ಅನಂತರ ಆಕೆಯು †ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ‡ಒಂದು ಏಫಾ
23

ಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, ಒಂದು ತಿತಿ್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುತ್ರ ನೊಂದಿಗೆ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ
ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. ಮಗನು ಇನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಅವರು ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ಮಗನನು್ನ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 26 ಹನ್ನಳು ಏಲಿಗೆ “ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ
ಜೀವ ಾಣೆ;
ದಲು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ, ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು
ಾನೇ. 27 ಆತನು ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ಫಲ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಮಗನು ಇವನೇ; 28 ಾನು ಇವನನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೇ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಆತನಿಗೇ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶಿಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

2

ಹನ್ನಳ ಸು್ತತಿ ಗೀತೆ
1 ಹನ್ನಳು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೀಗೆ ವಿ ಾಪಿಸಿದಳು,

“*ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುತ್ತದೆ;
†ನನ್ನ ಕೊಂಬು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಶತು್ರ ಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ
ಾತ ಾಡುತ್ತದೆ,
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 “ಯೆಹೋವನಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ದೇವರಂತಹ ಸ ಾನ ಾದ ಆಶ್ರ ಯವಿಲ್ಲ.
3 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಗವರ್ದಿಂದ
ಾತ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ಸೊಕಿ್ಕನ ಾತು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡದಿರಲಿ.
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸವರ್ಜ್ಞನು;
ಆತನು ಮನುಷ ್ಯರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ತೂಗಿನೋಡುವನು.
4 “ಶೂರರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ,
ಎಡವಿದವರು ೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಅನ್ನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕೂಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಹಸಿದವರು ಉಂಡು ಸುಖದಿಂದಿರು ಾ್ತರೆ.
ಬಂಜೆಯು ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವಳು;
ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳವಳು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಳು.
6 “ಯೆಹೋವನೇ ಾಯಿಸುವವನೂ ಬದುಕಿಸುವವನೂ;
ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ‡ ದೊಬು್ಬವವನೂ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವವನೂ ಆತನೇ.
7 ಬಡತನ, ಸಿರಿತನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವನೂ ಯೆಹೋವನೇ,
ತಗಿ್ಗಸುವವನೂ, ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವವನೂ ಆತನೇ.
8 ಆತನು ದೀನರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತಿ್ತ; ದರಿದ್ರರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಅಧಿಪತಿಗ
ಅವನಿಗೆ ಮಹಿ ಾಸನವನು್ನ ಾಧ್ಯ ತೆ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
*
‡

1:22 ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ

ಾ ಾಗಲೂ ಾಜೀರ ಾಗಿ ಇಡುವೆನು.

1:24 ಸು ಾರು 10 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಅಥ ಾ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು.
ಅಥರ್, ಮೃ ತು್ಯಲೋಕ

*
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ಾಯಿ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ

ಂದಿಗೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ

1:24 ಅಥ ಾ ಮೂರು ಹೋರಿಗಳು.

2:1 ನನ್ನ ಬಲ.

‡
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ಭೂಮಿಯ ಆ ಾರಸ್ತಂಭಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ;
ಆತನೇ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
9 “ಆತನು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಾಯುವನು;
ಆದರೆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅಂಧ ಾರದ ೌನದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವನು,
ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಾವನೂ ಜಯಹೊಂದ ಾರನು.
10 “ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಮುರಿಯಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ;
ಆತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನು;
ತನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಕೊಂಬನು್ನ ಉನ್ನತ ಾಡುವನು.”
11 ಅನಂತರ ಎ ಾ್ಕನನು ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು; ಹುಡುಗನು
ಕೈ ಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಾಜಕ ಾದ ಏಲಿಯ

ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದುಷ್ಟತ ್ವ
ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರು;
ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಲ ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
13 ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಈ
ಾಜಕರು ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ಯಜ್ಞ ಾಂಸವು
ಬೇಯುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಾಜಕನ ಆಳು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತಿ್ರ ಶೂಲವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಆ
ಾಂಸ ಬೇಯುತಿ್ತರುವ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ§, ಾಂಡ ಾ್ಲಗಲಿ (ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆ), ತಪ್ಪಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ,
12

ಗಡಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಚುಚಿ್ಚ ಅದಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಜಕನಿಗೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಶೀಲೋವಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾಜಕನ ಆಳು ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ
ಹೋಮ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವವನಿಗೆ, “ ಾಜಕನಿಗೋಸ್ಕರ
ಸುಡತಕ್ಕ ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡು; ನೀನು ಬೇಯಿಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಅವನಿಗೆ
ಹಸಿ ಾಂಸವೇ ಬೇಕು” ಅನು್ನವನು. 16 ಅಪಿರ್ಸುವವನು,
ದಲು ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಲಿ,
ಅನಂತರ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು, “ಈಗಲೇ ಕೊಡಬೇಕು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎನು್ನವನು. 17 ಹೀಗೆ ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಯೆಹೋವನ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ
ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ *ಅವರ ಾಪವು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಆಧಿಕ ಾಯಿತು.
ಸಮುವೇಲನು ಶಿಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ಆದರೆ ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏ ೕದೆಂಬ ಾರು ಮಡಿಯಂಗಿಯನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಅವನ ಾಯಿಯು ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ತನ್ನ ಗಂಡನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಹೊಲಿದು ಅವನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು.
20 ಏಲಿಯು ಎ ಾ್ಕನನಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಆತನು ಈ ಸಿ್ತ ೕಯಿಂದ
್ರ
ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅನಂತರ ಅವರು ಸ್ವ ಾ್ರ ಮಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಯೆಹೋವನು ಕಟಾ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಹನ್ನಳಿಗೆ ಮೂರು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾದರು.
ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು.
22 ಬಹುವೃ ದ್ಧ ಾದ ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ, ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ
ಕೇಳಿ 23 ಅವರಿಗೆ, “ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?”
24 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ,
ಹೀಗೆ
ಾಡ ಾರದು, ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ಕೆ್ಕ
25 “ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ಎಳೆಯುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಇದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.
18

§
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ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಮಧ್ಯ ಸಿ್ಥಕೆಯನು್ನ ವಹಿಸುವನು; ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯ ಸಿ್ಥಕೆ ವಹಿಸುವವ ಾರು?” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ,
ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದನು.
26 ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲ ಾದರೋ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬಂದ
ಾಗೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ
ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದನು.
ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಬ್ಬ ನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ
ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಾನು ನಿನ್ನ
ಗೋತ್ರ ದವರಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ 28 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಅವರನೆ್ನೕ
ಾಜಕೋದೊ್ಯ ೕಗಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ, ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏ ೕದನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ಅವರಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಯಜ್ಞಶೇಷದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆನು.
29 ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನ್ನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತರುವ ಯಜ್ಞನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳ
ಘನತೆಯನು್ನ ನೀವು †ಭಂಗಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ನೀನು
27

ನನ್ನ ನು್ನ ೌರವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ೌರವಿಸುವುದು ಸರಿ
ೕ?’ 30 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನ ಗೋತ್ರ ದವರೂ, ಸಂ ಾನದವರೂ ನಿರಂತರವೂ
ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ತಿಳಿಸುವುದೇನಂದರೆ,
ಅದು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ; ನನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುವವರನು್ನ
ಾನು ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರನು್ನ ಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವೆನು. 31 ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರ
‡ಭುಜಬಲವನು್ನ ಮುರಿಯುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಪೂಣಾರ್ಯುಷ ್ಯ ವನು್ನ

ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. 32 ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಯು ನನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡುವಿ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಸವರ್ಶುಭವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು; ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಯುಷ ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದಿ
33
ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಾದರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ನನ್ನ
ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕದೆ, ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಮನೋವ್ಯ ಥೆಗೂ ಾರಣ ಾಗುವನು. ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂ ಾರ ಾಗುವರು.
34 ಇದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ
ಾಗೂ ಫೀನೆ ಾಸರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
35 ನನ್ನ ಹೃ ದಯದ
ಾಯುವುದೇ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು.
ಾಗೂ ಮನಸಿ್ಸ ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಾಜಕನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು; ಅವನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಗೃ ಹವನು್ನ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಸೇವೆ ಾಡುವನು.’ 36 ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಸನು್ನ §ರೊಟಿ್ಟಯ
ಚೂರನು್ನ ಕೊಡು; ಒಂದು ತುತು್ತ ಅನ್ನಕೆ ್ಕ ಾಗರ್ ಾಗುವ ಾಗೆ ಾಜಕನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ಕದರೂ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವರು, ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3

ಸಮುವೇಲನಿ ಾದ ದೈ

ೕಕಿ್ತ

1 ಾಲಕ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏಲಿಯ ಕೈ ಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. *ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು ವಿರಳ ಾಗಿದ್ದವು; ದೇವದಶರ್ನಗಳು ಅಪರೂಪ ಾಗಿದ್ದವು. 2 ಏಲಿಯ ಕಣು್ಣಗಳು
ದಿನದಿನಕೆ್ಕ
ಾ್ಬ ಗು ಾ್ತ ಬಂದು ಸರಿ ಾಗಿ ಾಣಿಸದೆಹೋಗಿದ್ದವು. ಅವನು ಒಂದು ಾತಿ್ರ ತನ್ನ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು; 3 ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

†

2:29 ಇಬಿ್ರ ಯ ಪದ ಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವುದು.
8:11

‡

2:31 ಅಥ ಾ

ಾಹುಬಲಿ.

§

2:36 ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ

*
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ಮಲಗಿದ್ದನು. ಆಗ †ದೇವದೀಪವು ಇನೂ್ನ ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕರೆದನು;
ಸಮುವೇಲನು “ಇಗೋ ಬಂದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಒಡನೆ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 5 “ಇಗೋ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದೆಯಲ್ಲವೇ?” ಅಂದನು. ಆಗ ಏಲಿಯು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ,
ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೋ” ಅಂದನು. ಸಮುವೇಲನು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ,
“ಸಮುವೇಲನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು ಕೂಡಲೆ ಎದು್ದ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಇಗೋ,
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದೆಯ ಾ್ಲ” ಅನ್ನಲು ಅವನು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯಲಿ ಾ್ಲ,
ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೋ” ಎಂದನು. 7 ಆವರೆಗೂ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಅನುಭವವಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವನು
ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 8 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಕರೆದನು. ಅವನು
ತಟ್ಟ ನೆ ಏಲಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, “ಇಗೋ, ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದಿಯ ಾ್ಲ” ಅನ್ನಲು, ಹುಡುಗನನು್ನ
ಕರೆದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ಏಲಿಯು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೋ; 9 ಪುನಃ ಆತನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಾಸನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು
ಅಂದನು. ಸಮುವೇಲನು ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 10 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ
ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ “ಸಮುವೇಲನೇ, ಸಮುವೇಲನೇ” ಅಂದನು. ಸಮುವೇಲನು, “ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ
ಾಸನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ “ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು;
‡ಅದರ ವಿಷಯ ಕೇಳುವವರ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳೂ ನಿಮಿರುವುವು. 12 ಏಲಿಯ ಮನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 13 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು § ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾದರೆಂದು
4

ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದರೂ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ
ನಿತ್ಯ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು. 14 *ಏಲಿಯ ಮನೆಯವರ
ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞ ಅಥ ಾ ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಮಲಗಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ತೆರೆದನು. ಅವನು ಾನು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಏಲಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟ ನು. 16 ಆದರೆ ಏಲಿಯು, “ನನ್ನ
ಮಗನೇ, ಸಮುವೇಲನೇ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅವನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 17 ಆಗ ಏಲಿಯು
ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನು? ಆತನ
ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ;
†ಮುಚಿ್ಚಟ ್ಟರೆ ಆತನು ಬೇ ಾದ
ಾಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 18 ಸಮುವೇಲನು
ಮುಚು್ಚಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಏಲಿಯು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ‡“ಆತನು ಯೆಹೋವನು; ತನಗೆ
ಸರಿ ಾಣುವುದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು.
19 ಸಮುವೇಲನು ದೊಡ್ಡವ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಡನೆ ಇದು್ದದ್ದರಿಂದ §ಅವನ
ಪ್ರ ಾದನೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಬಿದು್ದಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಾನ್ ಊರಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
21 ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದಶರ್ನಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ
ತನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೈ ೕತ್ತರಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

4

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಜಯ - ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಎಬೆನೆಜೆರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
2 ಇವರು
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
†
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸೋತರು; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ತಮ್ಮ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಅಪಜಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ಶೀಲೋವಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರಿಸೋಣ; ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ತಪಿ್ಪ ಸಲಿ” ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ 4 *ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಆಸೀನ ಾಗಿರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರಿಸಿದರು. ಏಲಿಯ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ, ಫೀನೆ ಾಸ್ ಎಂಬವರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದರು. 5 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆ ಾ್ಲ
ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುವ ಾಗೆ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 6 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಬಿ್ರ ಯರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಇಂಥ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕೕನು ಾರಣ” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಬಂದದೆ್ದೕ ಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 7 ದೇವರು ಇವರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ ಎಂದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ, “ಅ
್ಯ ೕ! ಮುಂಚೆ ಹೀ ಾಗಿರಲಿ್ಲಲ.್ಲ 8 ಅ
್ಯ ೕ! ಪ ಾಕ್ರ ಮವುಳ್ಳ
ಈ ದೇವರ ಕೈ ಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವರು
ಾರು? ಐಗುಪ ರನು್ನ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟ ದೇವರುಗಳು ಇವರೇ ಅಲ್ಲ ೕ! 9 †ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಶೂರ ಾಗಿರಿ; ನಿಮಗೆ

ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ ನೀವೇ ಾಸ ಾದೀರಿ. ಆದ ಾರಣ ೌಯರ್ದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು 10 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸೋತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. ಮ ಾ ಸಂ ಾರ ಾಯಿತು; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಾ ಾಳುಗಳು ಮಡಿದರು.
11 ‡ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರ ವಶ ಾಯಿತು; ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನಯೂ ಮತು್ತ ಫೀನೆ ಾಸನೂ
ಹತ ಾದರು.
ಏಲಿಯ ಮರಣ
12 ಅದೇ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನು ರಣರಂಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು §ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಿಕೊಂಡು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಬಂದು 13 ನಡೆದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ ಜನರೆ ಾ್ಲ
ಗೋ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ದೇವರ ಮಂಜೂಷವೇ ಾಯಿತೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮಂದಿರ ಾ್ವರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಏಲಿಯು ಆ ದುಃಖದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ 14 ಈ
ಗದ್ದಲವೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಒಡನೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
16 ಆ
ಏಲಿಯು ತೊಂಭತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ದವನು; 15 ಕಣು್ಣಗಳು ಇಂಗಿಹೋಗಿ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಏಲಿಗೆ, “ ಾನು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲದ್ದವನು; ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಬಂದೆನು” ಅನ್ನಲು
17 ಅವನು
ಏಲಿಯು ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ವತರ್ ಾನವೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಏಲಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಬೆನು್ನತೋರಿಸಿದರು; ಮ ಾಸಂ ಾರ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೊಫಿ್ನ, ಫೀನೆ ಾಸರು ಸತ್ತರು; ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರ ವಶ ಾಯಿತು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
18 ಮುದುಕನೂ, ಸೂ್ಥಲ ಾಯನೂ ಆದ ಏಲಿಯು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಪೀಠದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಿದು್ದ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಸತ್ತನು. ಅವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ನಲ್ವತು ವಷರ್ ಾಲಿಸಿದ್ದನು.
19 ಅವನ ಸೊಸೆ
ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನತುಂಬಿದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಅವಳು
ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರ ವಶ ಾಯಿತೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನೂ್ನ, ತನ್ನ
ಾವನೂ, ತನ್ನ ಗಂಡನೂ
ಹತ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯುಂಟಾಗಿ ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20 ಆಕೆಯು ಾಯುವ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು, “ಭಯಪಡಬೇಡ, ಮಗನನು್ನ ಹಡೆದಿರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆಯು ಅವರ ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 21 ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು
*
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ಾವನೂ, ಗಂಡನೂ ಮೃ ತ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ, “ಮಹಿಮೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಕೂಸಿಗೆ *ಈ ಾಬೋದ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 22 “ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು
ಶತು್ರ ವಶ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ,

ಶತು್ರ ವಶ ಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಹಿಮೆಯು ಹೊರಟುಹೋಯಿತೆಂದು” ಹೇಳಿದಳು.

5

ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ

ಾರಕ ಾದದು್ದ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಎಬೆನೆಜೆರಿನಿಂದ ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲರುವ 2 * ಾಗೋನನ ಗುಡಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಗೋನನ ಮಗು್ಗಲಲೆ್ಲೕ ಇಟ್ಟರು. 3 ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಎದು್ದ ನೋಡ ಾಗಿ † ಾಗೋನ್ ವಿಗ್ರ ಹವು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಬೋರಲಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ

ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಎತಿ್ತ ತಿರುಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 4 ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೋಡು ಾಗ ಾಗೋನನ
ತಲೆಯೂ, ಕೈ ಗಳೂ ಕಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು; ಮುಂಡ ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದೆ ಬಿದಿ್ದತು್ತ; 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಾಗೋನನ
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಾಗೋನನ ಮನೆಗೆ
ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ ‡ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಗುಡಿಯ ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ಇಂದಿಗೂ ತುಳಿಯದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಾರಣ.
6 §ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರಿಗೆ
ಾಧಕ ಾಗಿತು್ತ; ಆತನು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ

ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗಡೆ್ಡ ರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. 7 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು
ಅದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನ ಹಸ್ತವು ನಮಗೂ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಾಗೋನನಿಗೂ ಾಧಕ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 8 *ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ

ಪ್ರ ಭುಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಏನು
ಾಡೋಣ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವರು, “ಅದನು್ನ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರು.”
ಅವರು
ಾಗೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 9 ಮಂಜೂಷವು ಅಲಿ್ಲ ಹೋದ
ಮೇಲೆ †ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಆ ಊರಿನವರಿಗೂ ಾಧಕ ಾದುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ಾಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ಊರಿನ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲಯೂ, ದೊಡ್ಡವರಲಿ್ಲಯೂ ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಎಕೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆ ಊರಿನವರು,
“ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ನೂ್ನ, ನಮಗೆ ಸೇರಿದವರನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 11 ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಅವರಿಗೂ
ಾಧಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಭಯವುಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಅದರ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಿರಿ”
ಅಂದರು. 12 ಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ ಗಡೆ್ಡರೋಗ ಬಂದಿತು್ತ. ಪಟ್ಟಣದ ಗೋ ಾಟವು ಆ ಾಶವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟತು.

6

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
1 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಳು ತಿಂಗಳ
ಾಲ ಇತು್ತ. 2 ನಂತರ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಪೂಜಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಕಣಿಹೇಳುವವರನೂ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಅದನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಅನ್ನಲು 3 ಅವರು,
“ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಕಳುಹಿಸ ಾರದು. * ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತದ ್ರ ವ ್ಯ ದೊಡನೆ

ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾತ್ರ ಗುಣಹೊಂದುವಿರಿ. ಆತನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಜನರು, “ ಾವು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚ ಾ್ತಥರ್ ಾಗಿ ಏನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು?”
*
§
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ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, “ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ ಾ್ಯ ಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ
†ಪ್ರ ಭುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಬಂ ಾರದ ಐದು ಗಡೆ್ಡಗಳನೂ್ನ, ಬಂ ಾರದ ಐದು ಇಲಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳ ವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿರುವ ಗಡೆ್ಡ ಮತು್ತ ಇಲಿ ಇವುಗಳ
ಸ್ವರೂಪಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಾಡಿಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ಆತನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವು ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದೀತು.
6 ಐಗುಪ್ತರಂತೆಯೂ ಫರೋಹನಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
‡ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೊಲ್ಲದ ಇವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಧ ಾಗಿ ಾಧಿಸಬೇ ಾಯಿತ ಾ್ಲ.

ಈಗ ನೀವು ಒಂದು §ಹೊಸ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿರಿ. ಅದಕೆ್ಕ ಾಲು ಕರೆಯುವ ಮತು್ತ *ಎಂದೂ
ನೊಗಹೊರದ ಎರಡು ಹಸುಗಳನು್ನ ಹೂಡಿಸಿರಿ. ಆ ಹಸುಗಳ ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರಿ 8 ಆ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ನೀವು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚ ಾ್ತಥರ್ ಾಗಿ ಕೊಡುವ
ಬಂ ಾರದ ವಸು್ತಗಳುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನೂ್ನ ಇಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಿರಿ. 9 ಅ ಹಸುಗಳು ಾ ಾಗಿ ಸ್ವದೇಶದ
ಾರಿ ಹಿಡಿದು †ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ
7

ಎಂದೂ, ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಆತನ ಹಸ್ತವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸಲಿ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಬಂದಿದೆ
ಎಂದು, ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಅಂದರು.
10 ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾಲುಕರೆಯುವ ಎರಡು ಹಸುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂಡಿಗೆ ಹೂಡಿ
ಅವುಗಳ ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದರು. 11 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ಚಿನ್ನದ ಇಲಿಗಳೂ,
ಗಡೆ್ಡಗಳೂ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನೂ್ನ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. 12 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹಸುಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ
ಾಜ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಕೂಗು ಾ್ತ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದವು; ಎಡಬಲಕೆ್ಕ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರ ಭುಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಎಲೆ್ಲಯವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 13 ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು
ಅಲಿ್ಲ ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ನೋಡಿ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 14 ಬಂಡಿಯು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ್ಲ ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಆಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಂಡಿಯ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ, ಆ
ಹಸುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು. 15 ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ಚಿನ್ನದ
ವಸು್ತಗಳುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನೂ್ನ ಇಳಿಸಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು ಅದೇ ದಿನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 16 ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದ
ಮೇಲೆ ‡ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಅದೇ ದಿನ ಎಕೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
17

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳು ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಾಜಾ, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್,
ಗತ್ ಊರು, ಎಕೊ್ರ ೕನ್ ಎಂಬ ಅವರ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳಿಗೂ 18 ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಂ ಾರದ
ಇಲಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸುಗಳ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಮ ನಗರಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಗಳಿಗೂ
ಸರಿ ಾಗಿದ್ದವು.
ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವೂ ಇಡಲ್ಪಟ ್ಟ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆ್ಲೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾ
ಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. 19 ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಇಣಕಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ §ಯೆಹೋವನು ಅವರಲಿ್ಲ *ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಾಯಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಶನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು
ಗೋ ಾಡಿದರು.
ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮಂಜೂಷ
20 ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಾರು ನಿಂ ಾರು? ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈತನು
ಹೋಗತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ
ಾವುದು ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು 21 †ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
†
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ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ; ನೀವು ಬಂದು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7

1

ಆಗ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನವರು ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀ ಾ ಾಬನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನನು್ನ ಅದರ
ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡದು್ದ; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅಪಜಯಹೊಂದಿದು್ದ
ಮಂಜೂಷವು ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮಿಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ, ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದು
ಹೋದವು. ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ, “*ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ †ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್
ದ ಾದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
2

ತೆಗೆದು ಾಕಿ ‡ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆಯೇ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಆತನೊಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
4
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು” ಅಂದನು.
ಾಗೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಾಳ್
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿದರು. 5 ಸಮುವೇಲನು
ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬರಲಿ; ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು” ಅಂದನು. 6 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದು, ನೀರು ಸೇದಿ, ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಹೊಯು್ದ,
ಆ ದಿನ ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ, “ ಾವು ನಿನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.
ಆನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಾ್ಯಯ ಾಲಕ ಾಗಿದು್ದ, ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು.
7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರ
ಾಜರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಇದನು್ನ ತಿಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಭಯಪಟು್ಟ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, 8 “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ ಸುವ ಾಗೆ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ
ರೆಯಿಡು, ಸುಮ್ಮ ನಿರಬೇಡ” ಅಂದರು. 9 ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು ಾಲುಕುಡಿಯುವ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ §ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ
ರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
10 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸಮುವೇಲನು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸಮೀಪಿಸ ಾಗಿ, *ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಸೋತು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಾದರೋ ಮಿಚೆ್ಪಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬೇತ್ಕರಿನ ತಗಿ್ಗನವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದರು. 12 ಅನಂತರ
ಸಮುವೇಲನು ಮಿಚೆ್ಪ ಗೂ †ಶೇನಿಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ‡ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಯೆಹೋವನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ

ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ §ಎಬೆನೆಜೆರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟದರಿಂದ ತಿರುಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ದೊಳಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುವೇಲನ
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು *ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೇ ಇತು್ತ. 14 ಅವರು
ಎಕೊ್ರ ೕನ್
ದಲುಗೊಂಡು ಗತ್ ಊರಿನ ವರೆಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೇ ದೊರಕಿದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಅ ೕರಿಯರಿಗೂ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ.
15 ಸಮುವೇಲನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ಅವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಬೇತೇಲ್, ಗಿ ಾ್ಗಲ್, ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬ
*
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ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ † ಾಮಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಿ ಾದಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
17 ಅಲಿ್ಲ

8
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
1 ಸಮುವೇಲನು ಮುದುಕ ಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು. 2 ಅವನ
ದಲನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು
ೕವೇಲ್, ಎರಡನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು
3 ಇವರು ತಂದೆಯ
ಅಬೀಯ.
ಇವರು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯದೆ ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆಯಿಂದ ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧ ಾದ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
5 ಅವನಿಗೆ, “ನೀನಂತೂ ಮುದುಕ ಾದಿ; ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತಲ.್ಲ *ಆದ್ದರಿಂದ
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ನಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು. ಅವನೇ ನಮ್ಮ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿರಲಿ” ಅಂದರು. 6 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು
ಎಂಬ ಅವರ ಾತಿಗೆ ಸಮುವೇಲನು ದುಃಖಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಜನರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡು; †ಅವರು ನಿನ್ನ ನ ್ನಲ,್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 8 ಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಾಡಿದರೋ, ಾಗೆಯೇ ನಿನಗೂ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. 9 ನೀನು ಈಗ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ
ಾಡು; ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಜರಿಗಿರುವ
ಅಧಿ ಾರ ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಚ್ಚರಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಸಮುವೇಲನು ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, 11 “‡ಅರಸನಿಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರವೆಷೆ್ಟಂದು ಕೇಳಿರಿ, §ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾರಥಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಹುತರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರು
ಅವನ ರಥಗಳ ಮುಂದೆ ಓಡುವವ ಾಗಬೇಕು. 12 ಕೆಲವರನು್ನ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಕೆಲವರನು್ನ
ಪಂಚಶ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸುವನು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಅವನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುವವರೂ,
ಪೈ ರನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವವರೂ, ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ಆಯುಧ, ರಥ ಾ ಾಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ ಾಡುವವರೂ ಆಗಬೇಕು.
13 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಅಡಿಗೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
14
*
ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡುವುದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಾದ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ
15 ನಿಮ್ಮ
ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಡುವನು.
ಾನ್ಯ,
ಾ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಷ್ಟ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾನರಿಗೂ, ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಕೊಡುವನು. 16 ನಿಮ್ಮ
ಾಸ ಾಸಿಯರನೂ್ನ, ಉತ್ತಮ ಾದ †ಎತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
17 ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ

ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು

ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ನೀವು ಅವನಿಗೆ

ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು.
ರೆಯಿಡುವಿರಿ.
‡ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. 19 ಸಮುವೇಲನು ಎಷು್ಟ ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು ಅವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ, “ಇಲ್ಲ; ನಮಗೆ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು; 20 ಾವು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ
ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಿ ನಮಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೊರಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಒಬ್ಬ
ಅರಸನು ಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 ಸಮುವೇಲನು ಜನರ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸ ಾಗಿ 22 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “§ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅವರಿಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸು” ಎಂದನು. ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
18 ಆಗ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೇಸತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
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9

ೌಲ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲರ ಭೇಟಿ
1 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ *ಕೀಷನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ
ಾದ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಕೀಷನು ಅಬೀಯೇಲನ ಮಗ, ಅಬೀಯೇಲನು ಚೆರೋರನ ಮಗ, ಬೆಕೋರತನ
ಮ್ಮ ಗ ಾಗೂ ಅಫೀಹನ ಮರಿಮಗನು. 2 ಕೀಷನಿಗೆ ೌಲನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಈ
ೌಲನು
ೌವನಸ್ಥನೂ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಅತಿಸುಂದರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಅವನ
ಹೆಗಲೂ ತಲೆಯೂ ಾಣುವಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಒಂದು ದಿನ ೌಲನ ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನ ಕತೆ್ತಗಳು
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನೆದು್ದ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಅದರಂತೆಯೇ ಅವನು
ಹೊರಟು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ, † ಾಲಿ ಾ ದೇಶ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವು
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಾಲೀಮ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 5 ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಚೂಫ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಆಳಿಗೆ, “ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ; ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಈಗ ಕತೆ್ತಗಳ ಚಿಂತೆ ಬಿಟು್ಟ
ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಲಿ್ಲರಬಹುದು” ಅಂದನು 6 ಆದರೆ ಆ ಆಳು, “ಇಗೋ, ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌರವಸ್ಥ ಾದ ‡ಒಬ್ಬ
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ನುಡಿಯುವುದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ; ಒಂದು
ವೇಳೆ ಅವನು ಾವು ಹೋಗತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವನು” ಎಂದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾವು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾದರೆ §ಏ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು; ಾವು ತಂದಿದ್ದ ಆ ಾರ ಾಮಗಿ್ರ ಯು
ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಏನು ಕೊಡಬೇಕು?”
ಎನ್ನಲು 8 ಆಳು, “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ *ಒಂದು ಾವಲಿಯಿದೆ; ಇದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ; ಅವನು

ಾಗರ್ ತೋರಿಸುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 9 (ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ †ದೈ ೕತ್ತರ ಕೇಳಬೇ ಾದರೆ “ದೇವ ದಶಿರ್ಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನರಿ” ಎನು್ನವರು.
ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ‡ದೇವದಶಿರ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.)
10 ಆಗ ೌಲನು ಆಳಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು; ಹೋಗೋಣ ನಡಿ” ಅಂದನು. 11 ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಹತಿ್ತ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಲು ನೀರು ಸೇದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಊರ
ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಕಂಡು, “ದಶಿರ್ಯು ಊರಲಿ್ಲ ಾ್ದನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು,
“ಇ ಾ್ದನೆ; 12 ಈ ಹೊತು್ತ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು §ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಮಗೆ

ಅವನು ಈಗಲೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವನು; ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿರಿ. 13 ಅವನು ಯಜ್ಞಭೋಜನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವ
ದಲು ನೀವು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಸಿಕು್ಕವನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವ ವರೆಗೆ
ಜನರು ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಯ ಾ ಾರವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅನಂತರ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಈಗಲೇ ಹೋಗಿರಿ. ಅವನು ಸಿಕು್ಕವ ಸಮಯ ಇದೇ” ಅಂದರು.
14 ಅವರು ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಊರಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಸಮುವೇಲನು ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟು
ಅವರೆದುರಿಗೆ ಬಂದನು.
15 ೌಲನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, 16 “ ಾಳೆ ಇಷು್ಟ
ಹೊತಿ್ತಗೆ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾಯಕನ ಾ್ನ ಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. ಅವನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು.
*ಅವರ ಕೂಗು ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು; ಅವರನು್ನ ಕಟಾ ಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 17 ಸಮುವೇಲನು
ೌಲನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಇವನೇ; ಇವನೇ ನನ್ನ
ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು. 18 ಊರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ೌಲನು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
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ಸಮುವೇಲನನು್ನ ನೋಡಿ, “ದಶಿರ್ಯ ಮನೆ ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸುವಿ
ೕ?” ಎನ್ನಲು
ಸಮುವೇಲನು, “ ಾನೇ ಆ ದಶಿರ್. 19 ನೀನು ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಾ; ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು.
20 ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡ; ಅವು ಸಿಕಿ್ಕವೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅಭಿ ಾಷೆಯೆ ಾ್ಲ ಾರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು, ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ
ಸಲು್ಲವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾಗಿರುವ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದವನಲ್ಲ ೕ? †ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನದು ಕನಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ; ನನಗೆ
ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ
ಾತನು್ನ
ಾಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದನು. 22 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನನೂ್ನ ಅವನ
ಸೇವಕನನೂ್ನ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು; ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ
ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಅಡಿಗೆಯವನಿಗೆ, 23 “ ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇಡಿಸಿದ್ದ ಾಂಸ ಾಗವನು್ನ ತಂದಿಡು” ಅಂದನು. 24 ಅವನು ‡ಒಂದು ತೊಡೆಯ
ಾಂಸವನೂ್ನ ಅದರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ತಂದು ೌಲನ ಮುಂದಿಟ್ಟ ನು. ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ಇಗೋ,
ಇದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿದು್ದ; ಇದನು್ನ ತಿನು್ನ,
ಾಕೆಂದರೆ ಜನರನು್ನ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕರೆ ಾಗಿನಿಂದ ಇದು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ” ಎಂದು ೌಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ೌಲನು ಆ ದಿನ ಸಮುವೇಲನ
ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಿದನು. 25 ಅವರು ಗುಡ್ಡದಿಂದಿಳಿದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ೌಲನನು್ನ ತನ್ನ §ಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಾತ ಾಡಿದನು.

26 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸಮುವೇಲನು
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ೌಲನನು್ನ, “ಏಳು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಎಬಿ್ಬ ಸಲು ಅವನು ಎದ್ದನು. ತರು ಾಯ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊರಟು ಊರ ಹೊರಗೆ
ಬಂ ಾಗ 27 ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲು್ಲ; ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ ಒಂದುಂಟು” ಎಂದನು.

10
ೌಲನಿಗೆ ಾಜಾ್ಯ ಭಿಷೇಕ ಾದದು್ದ

ಆ ಆಳು ಮುಂದೆ ಹೋ ಾಗ *ಸಮುವೇಲನು ತೈ ಲದ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ತೈ ಲವನು್ನ ಹೊಯು್ದ ಅವನನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು †ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
1

ನಿಜ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಮೇರೆ
ಳಗಿರುವ ‡ ಾಹೇಲಳ ಸ

2

ಈ ಹೊತು್ತ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ

ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವಂಥ ಚೆಲ್ಚಹಿನಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಾಣುವಿ. ಅವರು ನಿನಗೆ, ‘ನೀನು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು; ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕತೆ್ತಗಳ
ಚಿಂತೆಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮಗನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದನು ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. 3 ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆದು § ಾಬೋರಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಏಲೋನ್ ವೃ ಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ *ದೇವದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂವರು ಜನರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು ಮೂರು ಹೋತಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ, ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು
ಾ್ರ ಾರಸದ ಒಂದು ಬುದ್ದಲಿಯನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವರು. 4 ಅವರು ನಿನ್ನ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವರು; ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ †ದಂಡು ಇರುವ ದೇವಗಿರಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಸ್ವರಮಂಡಲ, ದಮ್ಮ ಡಿ,
ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ ಈ

ಾದ್ಯ ಾರರೊಡನೆ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಮೂಹವನು್ನ
6 ಆಗ ‡ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ

ಾಣುವಿ. ಅವರು ಪರವಶ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
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ಬರುವುದರಿಂದ ನೀನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವಿ. ನೀನು
ಾಪರ್ಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗುವಿ. 7 ಈ
ಗುರುತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದ ಾಗೆ ಾಡು; ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ.
8 ನೀನು ಮುಂ ಾಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗು; ಏಳು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಾನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು; ಅಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೆ ಾದುಕೊಂಡಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ನೂತನ ಹೃ ದಯವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಗುರುತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. 10 ಅವನು ದೇವಗಿರಿಗೆ ಬಂದ
ಕೂಡಲೆ ಪರವಶ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಸಮೂಹವು ತನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ದೇವರ ಆತ್ಮ ವು
ೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ದದರಿಂದ ಅವನೂ ಪರವಶ ಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು. 11 ಅವನು
ಪರವಶ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಅವನ ಪರಿಚಿತರು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ, “ಕೀಷನ ಮಗನಿಗೆ
ಏ ಾಯಿತು?
ೌಲನೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೋ?” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಆಗ
ಆ ಸ್ಥಳದವನೊಬ್ಬ ನು, “ ಾ ಾದರೆ ಇವರ ತಂದೆ
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿಯಿಂದ
§“ ೌಲನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ವಿಷಯ ಹುಟಿ್ಟತು. 13 ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 14 ೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ನು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಸೇವಕನನೂ್ನ, “ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಅವು
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆವು” ಅಂದನು. 15 “ಸಮುವೇಲನು ಏನು ಹೇಳಿದನು?”
ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ನು ಕೇಳಲು 16 ೌಲನು, “ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಕಿ್ಕವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನೇ
ಹೊರತು ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದ ಾಜ್ಯ ಾರದ ಾತನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಚೀಟು ಾಕಿ ೌಲನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಸಮುವೇಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಮಿಚೆ್ಪ ಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
18 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ನೀವು ಐಗುಪ್ತರ
ಕೈ ಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನೂ,
ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸಿದವನೂ ಾನೇ. 19 ನೀ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಈಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಕುಲ ಕುಲ ಾಗಿಯೂ ಗೋತ್ರ ಗೋತ್ರ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಾಡಿದನು. 20 *ಸಮುವೇಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳನು್ನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆ ಾಗ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಚೀಟುಬಿದಿ್ದತು. 21 ಆ ಕುಲದ ಗೋತ್ರ ಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ
ಮಟಿ್ರ ಯ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನಿಗೆ ಚೀಟುಬಿದಿ್ದತು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಅವನು
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 22 ಅವರು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವನೋ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ
ಆತನು, “ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ಇಗೋ, ಾ ಾನುಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
23 ಅವರು ತಟ್ಟ ನೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ಅವನ ಹೆಗಲೂ ತಲೆಯೂ ಾಣುವಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದನು. 24 ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನೋಡಿದಿ ಾ, ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟವನು ಇವನೇ; ಸವರ್ಜನರಲಿ್ಲ
ಇವನಿಗೆ ಸ ಾನರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ” ಎನ್ನಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ೕಷಣೆಗಳನು್ನ ಕೂಗಿದರು. 25 ತರು ಾಯ ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ † ಾಜನೀತಿಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ,
ಅದನು್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ನು. ಆ ಮೇಲೆ ಜನರನು್ನ ಅವರವರ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 26 ೌಲನೂ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು; ಕೆಲವು ಮಂದಿ
ಶೂರರು ದೇವರಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. 27 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅ
ೕಗ್ಯರು,
17
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“ಇವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವನೋ?”
ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದನು.

ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ

1 ಸಮುವೇಲನು 12:2

ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ

ೌಲನು

11

ೌಲನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
1 ಅ
್ಮೕನಿಯ ಾದ ಾ ಾಷನು ಹೊರಟು ಬಂದು
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲು,
ಾಬೇಷಿನವರು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೋ;
ಾವು ನಿನ್ನ ನು್ನ
2 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
ಸೇವಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
“ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಅವ ಾನಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ದಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರ ಬಲಗಣ್ಣ ನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ.
ಇದಕೆ್ಕ ನೀವು ಒಪು ್ಪವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
3 ಆಗ
ಾಬೇಷಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡು; ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಾವು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾರೂ ರ ಸದಿದ್ದರೆ, ಾವು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 4 ದೂತರು ೌಲನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ನವರಿಗೆ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳತೊಡಗಿದರು. 5 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ೌಲನು ಹೊಲದಿಂದ ದನಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅವನು, “ಜನರು ಗೋ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ
ಾಬೇಷಿನವರ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
6 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು, *ಒಂದು
ೕಡಿ
ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಡು ತುಂಡು ಾಡಿದನು. 7 ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, “ ಾರು ೌಲ, ಸಮುವೇಲರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಅವರ ಎತು್ತಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಬೆಜೆಕಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. 8 ಅವರನು್ನ ಬೆಜೆಕಿನಲಿ್ಲ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೈ ನಿಕರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಸೈ ನಿಕರೂ ಇದ್ದರು. 9 ಅವರು
ಬಂದಿದ್ದ ದೂತರಿಗೆ, “ ಾಳೆ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಸಿಕು್ಕವುದೆಂದು
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 10 ದೂತರು ಹೋಗಿ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಾಬೇಷಿನವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ, “ ಾವು ಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆವು;
ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಾಣುವ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 11 ೌಲನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಮೂರು ಗುಂಪ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅವರನು್ನ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ವರೆಗೆ
ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದನು. ಉಳಿದವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಾಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
12 ತರು ಾಯ ಜನರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ೌಲನು ನಮಗೆ ಅರಸ ಾಗ ಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು
13
†ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿರಿ;
ಾರು?
ಾವು ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
ೌಲನು
ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ಾರನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ, “ಬನಿ್ನರಿ; ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಲನ
ಅರಸುತನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸೋಣ” ಅನ್ನಲು 15 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ೌಲನ ಅರಸುತನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ೌಲನೊಡನೆ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.

12

ಸಮುವೇಲನ ಬೀ ್ಕಡುಗೆಯ ಾಷಣ
ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿ ನಿಮಗೊಬ್ಬ
ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 2 *ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇವನೇ ನಿಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗಿರುವನು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ
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ಾನು ಈಗ ತಲೆನರೆತ ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ. 3 ಇಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಾನು † ಾರ ಎತ್ತ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾರ ಾ್ನದರೂ
ವಂಚಿಸಿ, ಪೀಡಿಸಿದೂ್ದ, ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುರುಡನಂತೆ ತೀಪುರ್
ಾಡಿದೂ್ದ ಉಂಟೋ? ಇದ್ದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆಯೂ ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಿರಿ;
ಾನು ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 4 ಅವರು, “ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಪೀಡಿಸಿ ಾ್ದಗಲಿ, ನಮಿ್ಮಂದ ಏ ಾದರೂ
ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಾ್ದಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 5 ಸಮುವೇಲನು ಪುನಃ “ನೀವು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇಂಥದನೆ್ನೕನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನೂ ಾ
ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದನು. ಅವರು, “ ೌದು, ಯೆಹೋವನೇ ಾ
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 6 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು,
“ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ೕಶೆ ಾಗೂ ಆರೋನರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾ . 7 ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿರಿ; ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೂ, ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ನಡೆಸಿದ ನೀತಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದು, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಬಂದ
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟಾ್ಟ ಗ, ಆತನು
ೕಶೆ ಆರೋನರ ಮು ಾಂತರ ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು. 9 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲು ಆತನು
ಅವರನು್ನ ‡ ಾಚೋರಿನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಸೀಸೆರನಿಗೂ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ,
ೕ ಾಬ್ ಾಜನಿಗೂ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ

ಾರಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಇವರು ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 10 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ‘ ಾವು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಳ್, ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಈಗ ಕೃ ಪೆ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು; ಾವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು’ ಎಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಯೆಹೋವನು §ಯೆರು ಾ್ಬಳ್, * ಾ ಾಕ್, ಯೆಫಾ್ತಹ, ಸಮುವೇಲ್ ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 12 ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಅರಸ ಾದ ಾ ಾಷನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲು, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು, ‘ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸು’ ಎಂದು ನನ್ನ ನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 13 ಇಗೋ, ನೀವು ಅಪೇ ಸಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನು ಇವನೇ; ಯೆಹೋವನು ಇವನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14 †ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ, ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸು ಾ್ತ, ತಪ್ಪದೆ ಆತನ
ಾತನು್ನ ಾಲಿಸುವವ ಾಗಿ, ಆತನನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. 15 ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ, ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ, ಆತನ ಹಸ್ತವು ನಿಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. 16 ‡ಈಗ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಮುಂದೆ ಾಡುವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ. 17 ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡುವೆನು; §ಈಗ ಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗಯಿದ್ದರೂ ಆತನು ಗುಡುಗನೂ್ನ, ಮಳೆಯನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ನೀವು ಅರಸನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ ತನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು”
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟ ನು. 18 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗು ಮಳೆಗಳನು್ನ
*ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಸಮುವೇಲನಿಗೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಸಮುವೇಲನನು್ನ, “ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕೆಂದು ಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ
ಮತೊ್ತಂದು ಾಪ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು; ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಾಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೋ” ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಲು 20 ಅವನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ಇಷು್ಟ ಾಪ ಾಡಿದ
ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾದರೂ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡು, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಆತನೊಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ. 21 †ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಡಿರಿ; ಅವುಗಳಿಂದ
19
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ಾನೋ 26:1.

*

*

12:11 ಬೆ ಾನ್.

12:18 ಎಜ್ರ. 10:9.

†

†

12:14 ಯೆಹೋ.
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ನಿಮಗೆ ಾಭವೂ, ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ವ್ಯ ಥರ್ ಾದವುಗಳೇ.
ದಯದಿಂದ
§
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ವಕೀಯಜನವ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಮಹೋನ್ನತ ಾಮದ ನಿಮಿತ್ತ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 23 ಾ ಾದರೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾ್ತ,
ಆತನ ಉತ್ತಮ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನ
24 ನೀ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ,
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪಿ ಾಗಿರುವೆನು.
ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, *ಆತನನು್ನ ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸು ಾ್ತ ಬರಬೇಕು; 25 ನೀವು ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಅರಸನು ಾಶ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಯುದ್ಧ
ೌಲನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಎರಡು
2 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ಮೂರು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅವರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಿ ಾ್ಮ ಷಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಬೇತೇಲಿನ
ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ೕ ಾ ಾನನ ವಶಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟ ನು. ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3
ೕ ಾ ಾನನು ಗೆಬದಲಿ್ಲದ್ದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾವಲುಪಡೆಯ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಈ ವತರ್ ಾನವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು.
ೌಲನು “ಎ ಾ್ಲ ಇಬಿ್ರ ಯರು ಕೇಳಲಿ” ಎಂದು *ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿಸಿದನು.
1

4

ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾವಲುಪಡೆಯ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಅವರ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾದೆವೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಿಳಿದು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಬಂದು ೌಲನನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಆಗ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ರಥಬಲವನೂ್ನ, ಆರು
ಾವಿರ ಅಶ್ವಬಲವನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಬೇ ಾವೆನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮಿ ಾ್ಮ ಷಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 6 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೇಡು
ಬಂದಿತು.
ಾವು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು †ಗವಿ, ಾಡು, ಬಂಡೆ, ನೆಲಮನೆ, ಗುಂಡಿ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 7 ಕೆಲವರು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಾದ್ಯರ ದೇಶಕೂ್ಕ, ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದರು.
ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುತ್ತ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 8 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಆ ಯಂತೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಏಳು ದಿನ
ಇದ್ದರೂ ಸಮುವೇಲನು ಬರಲಿಲ್ಲ; ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಜನರು ಚದರಿಹೋದರು.

ೌಲನ ಅವಿಧೇಯತೆ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನು ಗದರಿಸಿದು್ದ
ಆಗ ೌಲನು ಜನರಿಂದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ, ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಕೂ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತರಿಸಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 10 ಅದು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸಮುವೇಲನು ಬಂದನು. ೌಲನು
ಅವನನು್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಲು 11 ಸಮುವೇಲನು ಅವನನು್ನ, “ಇದೇನು ನೀನು
ಾಡಿದು್ದ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಜನರು ಚದರಿಹೋಗುವುದನೂ್ನ, ನೀನು ನಿಯಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾರದಿರುವುದನೂ್ನ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಿ ಾ್ಮ ಷಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನೂ್ನ
ನೋಡಿದೆನು. 12 ಆಗ ಾನು ‘ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿ ಾ್ದರು,
ಾನು ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು, ಭಯಪಟು್ಟ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂ ಾದೆನು” ಅಂದನು. 13 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದೆ; ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ
9
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ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 14:10
14

ಈಗ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಅರಸುತನವು
ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಆತನು ‡ತನಗೆ ಒಪು ್ಪವ
ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭು ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಅನಂತರ
ಸಮುವೇಲನು ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಆಯುಧ ರಹಿತ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು
ೌಲನು ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಆರು ನೂರು ಪುರುಷರಿದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ
ಅವನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಗೆಬದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಮಿ ಾ್ಮ ಷಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17 ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯದಿಂದ
ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಟು, ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಫ್ರ ದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಶುವಲ್ ಾಡಿಗೂ, 18 ಇನೊ್ನಂದು
ಗುಂಪು §ಬೇತ್ಹೋರೋನಿನ ಕಡೆಗೂ, ಮತೊ್ತಂದು ಜೆಬೋಯೀಮಿನ ಕಣಿವೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ವನು್ನ
19 ಇಬಿ್ರ ಯರು ಈಟಿಕತಿ್ತಗಳನು್ನ
ನೋಡಬಹು ಾದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಹೋದವು.
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಆ ಯಿದ್ದದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಕ ಾ್ಮರರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
20 ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲಿನ ಗುಳ, ಸಲಿಕೆ, ಕೊಡಲಿ, ಗುದ್ದಲಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಹರಿತ
ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹತಿ್ತರವೇ ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ. 21 ಗುದ್ದಲಿ, ಸಲಿಕೆ, ತಿ್ರ ಶೂಲ, ಕೊಡಲಿ, ಮುಳು್ಳ ಗೋಲು ಇವುಗಳನು್ನ
ಹದ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವರಲಿ್ಲ *ಹರಿತ
ಾಡುವ ಕಲು್ಲ
ಾತ್ರ ಇತು್ತ. 22 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
16

ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ೌಲ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನರ ಹೊರತು ಅವರ
ಕೈ ಯ ಾ್ಲದರೂ, ಕತಿ್ತ ಾಗಲಿ ಬಜಿರ್ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ

ೕ ಾ ಾನನ ೌಯರ್
ಾವಲುದಂಡು ಮಿ ಾ್ಮ ಷಿನ ಕಣಿವೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು.

23 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ

14

ದಿನ ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಆಚೆ
ಇರುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾವಲುದಂಡಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ೌಲ ಾದರೋ ಗಿಬೆಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಅಂತ್ಯ ಾಗ ಾಗಿರುವ
ಮಿಗೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲ ನ ಒಂದು ಾಳಿಂಬೆ ವೃ ಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದನು. ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಆರು
3
*
ನೂರು ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರೂ,
ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹೀಯನೂ ಇದ್ದರು. ಆ ಅಹೀಯನು
1 ಒಂದು

†ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಏಲಿಯ ಮರಿಮಗನೂ, ಫೀನೆ ಾಸನ
ಮ್ಮ ಗನೂ,
ಈ ಾಬೋದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ೕ ಾ ಾನನು ಹೋದದು್ದ ಜನರಿಗೂ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4 ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾವಲುದಂಡಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ, ಕಣಿವೆಯ ಾಗರ್ದ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಚೇಚ್, ಸೆನೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಗಳು ಇದ್ದವು. 5 ಅದರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಬಂಡೆ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಮಿ ಾ್ಮ ಷಿಗೂ, ಮತೊ್ತಂದು ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಗೆಬಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿದ್ದವು.
6
ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವವನಿಗೆ, “ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಾವಲುದಂಡಿನವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾಯರ್ನಡಿಸುವನು.
‡ಬಹು ಜನರಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿದ್ದರೂ ರ ಸುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನು, “ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಂತೆ ಾಡು, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯ ಾಗೆ ಾನೂ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 8 ಆಗ
ೕ ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಣುವಂತೆ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ. 9 ‘ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲಿ್ಲರಿ’ ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ
ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರೋಣ. 10 ಆದರೆ ಅವರು, ‘ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ’
7
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ಎಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಗುರುತು
ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು.
11 ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾವಲು ದಂಡಿನವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಅವರು, “ಇಗೋ, ಇಬಿ್ರ ಯರು
ಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಹೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
12 ಅವರು
ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವವನಿಗೂ, “ಹತಿ್ತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ;
ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಬಂದಿದೆ” ಎಂದರು.
ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ
ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹತಿ್ತ ಾ; ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13
ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನೂ ತಮ್ಮ ಕೈ ಮತು್ತ
ಣ ಾಲುಗಳ ಸ ಾಯದಿಂದ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತದರು;
ೕ ಾ ಾನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸು ಾ್ತ
ಹೋದನು. ಅವನ ಸೇವಕನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತ ಹೋದನು. 14
ೕ ಾ ಾನನು
§
ಅವನ ಸೇವಕನು ಾಡಿದ
ದಲ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರು ಅಧರ್ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಪಜಯ
ಆಗ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದವರೂ,
ಾವಲು ಾರ ಾಗಿ
ಾಣದಲಿ್ಲದ್ದವರೂ,
ಸುಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರೂ, ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಭಯದಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡರು.
ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರು
ಭೂಕಂಪವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಜನರಲಿ್ಲ
ಮ ಾಭೀತಿಯುಂಟಾಯಿತು.
16 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಾವಲಿದ್ದ
ೌಲನ ಸೈ ನಿಕರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದಂಡು *ಕಳವಳಗೊಂಡು
17
ಚದರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.
ೌಲನು ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದವರು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ ನೋಡಿ ಾಗ
ೕ ಾ ಾನನೂ, ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು.
18 ಅನಂತರ
ೌಲನು ಅಹೀಯನಿಗೆ, “ಏ ೕದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದನಷೆ್ಟ. 19 † ೌಲನು
ಾಜಕನೊಡನೆ
15

ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಗದ್ದಲವು ಬಲು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆಗ ೌಲನು
ಾಜಕನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ತೆಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 20 ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯುಂಟಾಗಿ ‡ಒಬ್ಬ ನನೊ್ನಬ ್ಬ ನು ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.
21 ಇದಲ್ಲದೆ
ದಲಿನಿಂದಲೇ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರೊಡನೆ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಬಿ್ರ ಯರು,
ೌಲ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 22 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ
ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಓಡಿಹೋದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವರೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ ್ಟದರು. 23 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧವು ಬೇ ಾವೆನಿನ ಆಚೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು.
ೌಲನ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಆ
ಆ ದಿನ ೌಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು, “ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಊಟ ಾಡ ಾರದು;
ಾಡಿದವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹು ಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಆ ಾರ
ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ರುಚಿಸಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. 25 §ಸೈ ನ ್ಯ ದವರೆಲ್ಲರೂ ನೆಲಜೇನು ಇರುವ ಾಡಿಗೆ ಬಂದರು.
24

26

ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹರಿಯುವುದನು್ನ ಕಂಡರೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟದರಿಂದ
ಾವನೂ
ಅದನು್ನ ಾ
ಳಗೆ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 27
ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಜನರಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದು್ದ
§
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ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಜೇನುಹುಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಚುಚಿ್ಚ, ಕೈ ಯಿಂದ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನಲು
ಅವನ *ಕಣು್ಣಗಳು ಕಳೆಗೊಂಡವು. 28 ಕೂಡಲೆ ಒಬ್ಬ ನು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ಊಟ ಾಡುವಂಥವರು
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗುವರೆಂದು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 29 ಜನರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಬಳಲಿ ಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು
ೕ ಾ ಾನನು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇಕ್ಕಟ ್ಟ ನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿಂದದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಹೇಗೆ
ಕಳೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ನೋಡು. 30 ಜನರು ಾವು ಇಂದು ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ಸುಲಿದುಕೊಂಡ ಆ ಾರವನು್ನ
ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇನ್ನಷು್ಟ ಬಲಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗದವರು
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 31 ಆ ದಿನ ಜನರು ಮಿ ಾ್ಮ ಷಿನಿಂದ ಅ ಾ್ಯಲೋನಿನ ವರೆಗೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಬಹಳ ಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದರು. 32 ಅವರು ಾವು ಕೊಳೆ್ಳ ಾಡಿದ ಎತು್ತ, ಕುರಿ,
ಕರು ಇವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು ಾಂಸವನು್ನ †ರಕ್ತದೊಡನೆ ತಿಂದರು. 33 ಆಗ
ಕೆಲವರು ೌಲನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಜನರು ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಇದು ಮ ಾ ಾತಕವೇ ಸರಿ; ನೀವು ಬೇಗನೆ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲೊ್ಲಂದನು್ನ ಹೊರಳಿಸಿ ತಂದಿಟು್ಟ; 34 ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ
ಭೋಜನ
ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಇಲಿ್ಲ ತಂದು, ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರಿ’ ” ಅಂದನು.
ಾಗೆಯೇ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎತು್ತ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ಕೊಂದು ತಿಂದರು. 35 ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು; ಅವನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇದೇ
ದಲನೆಯದು.
36 ೌಲನು ತನ್ನ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ, “ಬನಿ್ನರಿ; ಾವು ಈ ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲೕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ ್ಟ, ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ
ಅವರನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ ಕೊಂದು ಾಕೋಣ” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅವರು,
“ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ಾಜಕನು, “ಇತ್ತ ಬನಿ್ನರಿ; ಾವು ದೇವರನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸೋಣ” ಎಂದನು. 37 ಆಗ ೌಲನು, “ದೇ ಾ, ಾವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ ್ಟಬಹುದೋ? ನೀನು
ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವಿ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆ
ದಿನ ಉತ್ತರಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 38 ಆಗ ೌಲನು ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ ಬಂದು, ಈ
ಹೊತು್ತ ಾಪ
ಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ. 39 ‡ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ಾಪ ಾಡಿದವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ,
ಅವನು ಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಜನರು ಏನೂ ಾತ ಾಡದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದರು. 40 ಆಗ
ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲಿ್ಲರಿ; ಾನೂ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ
ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವೆವು” ಅನ್ನಲು ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ” ಅಂದರು. 41 ಅನಂತರ
ೌಲನು, “§ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ದೇವರೇ, ಸತ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ ಚೀಟು

ಾಕಿ ಾಗ *ಅದು ಅವನಿಗೂ
ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ ಬಂದಿತು, ಜನರು ಾ ಾದರು. 42 ೌಲನು ಪುನಃ,
“ನಮಿ್ಮ ಬ ್ಬರೊಳಗೆ ಚೀಟು ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ ಾಗ ಚೀಟು
ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ
ಬಿದಿ್ದತು. 43 ಆಗ ೌಲನು
ೕ ಾ ಾನನನು್ನ, “ನೀನು ಏನು
ಾಡಿದಿ, ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು, “ ಾನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದೆನು; ಾನು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 44 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “
ೕ ಾ ಾನನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ
45
ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು. ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ
ಈ ಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಮ ಾ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದ
ೕ ಾ ಾನನು ಾಯಬೇಕೋ? ಕೂಡದು;
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಅವನ ತಲೆಗೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು. 46 ೌಲನು ಆ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ತನ್ನ
*
§
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1 ಸಮುವೇಲನು 14:47

402
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ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.
47

ೌಲನ ಯುದ್ಧಗಳೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬವೂ

ೌಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಅರಸ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸುತ್ತಣ ವೈ ರಿಗ ಾದ
ೕ ಾಬ್ಯರು,
ಅ ್ಮೕನಿಯರು, ಎದೋಮ್ಯರು, ಚೋಬದ ಅರಸರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಜಯವನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿದನು. 48 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯ ರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೋಗಿ ಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸದೆಬಡಿದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವವರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು.

ೌಲನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ೕ ಾ ಾನ, ಇಷಿ್ವ ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ. ಅವನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು - ಮೇರಬ್
ಮತು್ತ ಮೀಕಲ್. 50 ಅಹೀ ಾಚನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳು ೌಲನ ಹೆಂಡತಿ. ನೇರನ ಮಗ ಾದ
ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನ ಸೇ ಾಪತಿ. ನೇರನು ೌಲನು ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ನು. 51 ೌಲನ ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನೂ, ಅಬೆ್ನೕರನ
ತಂದೆ ಾದ ನೇರನೂ ಅಬೀಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು.
52 ೌಲನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ
ೕರ ಯುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದು್ದದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಯೂ ಆದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಕೂಡಲೆ
ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
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15
ಅ

ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ, ೌಲನ ಅವಿಧೇಯತೆ

ಸಮುವೇಲನು ೌಲನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನ ಾ್ಲ; ಆತನು ಈಗ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.
2 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು. 3 ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ *ಅವರಿಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
1

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡು. ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಶಿಶುಗಳನೂ್ನ, ಎತು್ತ, ಕುರಿ,
ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂದು ಾಕು ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ” ಅಂದನು.
4 ೌಲನು ತೆ ಾಯೀಮಿನಲಿ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಲು ಎರಡು ಲಕ್ಷ
ಾ ಾಳುಗಳು ಇದ್ದರು;
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಇದ್ದರು. 5 ಅವನು ಇವರೊಡನೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಾಜ ಾನಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನ ಒಂದು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಆದರೆ ಅವನು †ಕೇನ್ಯ ರಿಗೆ, “ನೀವು

ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರಿ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವೂ ಅವರೊಡನೆ ಾಶ ಾದೀರಿ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದಿರ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅದರಂತೆಯೇ ಅವರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 7 ಆಗ ೌಲನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ‡ಹವೀ ಾ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ §ಶೂರಿನವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು ಾ್ತ ಹೋದನು.
8

ಅವರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಗನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ೌಲನೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಅ ಾಗನನೂ್ನ, ಉತ್ತಮ ಾದ ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ,
ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿ
ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲದಂಥ ಹೀನ ಾದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.
9

ಯೆಹೋವನು ೌಲನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ
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ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ೌಲನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಈಗ ವಿ ಾದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು; ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಸಮುವೇಲನು
ಕೋಪಗೊಂಡು ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟ ನು.
12 ಸಮುವೇಲನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ
ೌಲನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ ಅವನಿಗೆ, “ ೌಲನು
ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಾಪಕಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು
ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು” ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಬಂದದ್ದರಿಂದ 13 ಸಮುವೇಲನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು.
ೌಲನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, “*ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ; ಾನು ಆತನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು” ಅಂದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾ ಾದರೆ ಇದೇನು? ಕುರಿಗಳ ಕೂಗು ನನ್ನ
ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ದನಗಳ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎನ್ನಲು 15 ೌಲನು, “ಜನರು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಕುರಿದನಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಉಳಿಸಿ ತಂದಿ ಾ್ದರೆ; ಮಿ ಾ್ಕದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
16 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ, “ಅದಿರಲಿ; ಯೆಹೋವನು ಕಳೆದ
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಕೇಳು” ಎನ್ನಲು ಅವನು, “ಹೇಳು” ಅಂದನು. 17 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಲ್ಪ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಜಾ್ಯ ಭಿಷೇಕ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದನು. 18 ಆತನು ನಿನಗೆ, ‘ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ದುಷ್ಟ ಾದ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಆದರೆ ನೀನು
ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ಮನಸೋತು ಆತನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಅಂದನು.
20 ಆಗ ೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಏನು?
ಾನು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ? ಆತನು
ಕಳುಹಿಸಿದಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು ತಂದೆನು.
21 ಆದರೆ ಜನರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬೇ ಾದ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಾದ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಸಿ ತಂದರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು,
“†ಯೆಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವವನು್ನ ಮೆಚು್ಚವಷು್ಟ ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚು್ಚ ಾ್ತನೋ?
10

‡ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆತನ ಆ ಾ ಾಲನೆ ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ;
ಟಗರುಗಳ ಕೊಬಿ್ಬ ಗಿಂತ ವಿಧೇಯತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಾದುದು.
23 ಅವಿಧೇಯತ್ವವು §ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳಷೆ್ಟೕ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದು.
ಹಟವು ಮಿ ಾ್ಯ ಭಕಿ್ತಗೂ, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೂ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.
ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಾತಿನಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಅರಸುತನದಿಂದ ನಿ ಾರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 25 ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು;
ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 26 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸುತನದಿಂದ ನಿ ಾರಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಲು 27 ೌಲನು ಅವನ
ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದನು; ಅದು ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 28 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು
ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗಿಂತ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಿರಂತರ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಇರುವವನು
*
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ಸು ಾ್ಳಡುವವನಲ್ಲ; ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವವನಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ
ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ
ಾತನು್ನ ನಡೆಸದೆ
ಬಿಡುವವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ದಯವಿಟು್ಟ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಂದೆಯೂ, ಜನರ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನ
ಾನವನು್ನಳಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 31 ಸಮುವೇಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ೌಲನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಆಗ ೌಲನು ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಅ ಾಗನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ
32 ತರು ಾಯ ಸಮುವೇಲನು, “ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನರಿ”
ಎಂದನು. ಅ ಾಗನು ಮರಣಭಯ ತಪಿ್ಪತೆಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದನು. 33 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ; ಅದರಂತೆ
ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಕಡಿದು ಾಕಿದನು.
34 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದನು; ೌಲನು ತನ್ನ ಊ ಾದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. 35 ಸಮುವೇಲನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ೌಲನನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ೌಲನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ವಿ ಾದಪಟ್ಟ ನು. ಸಮುವೇಲನು ಅವನ ಕುರಿತು
ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಾವೀದನ ಾಜಾ್ಯ ಭಿಷೇಕ
ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ ಾನು
ೌಲನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ; ನೀನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರುವಿ?
ಕೊಂಬಿನಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಾ; ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಇಷಯನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ; *ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ ಾನು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ೌಲನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕುವನಲ್ಲವೇ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಒಂದು ಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿ ಇಷಯನನು್ನ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆ.
3 ಆ ನಂತರ ನೀನು
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾರನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೋ,
ಅವನನು್ನ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸಮುವೇಲನು
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ನಡುಗು ಾ್ತ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು “ನಿನ್ನ
ಆಗಮನವು ನಮಗೆ ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 5 ಅವನು, “ ೌದು, ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆ;
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಷಯನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಅವರನೂ್ನ
ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 6 ಅವರು ಬರಲು ಅವನು ಎಲೀ ಾಬನನು್ನ ನೋಡಿ, ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅಭಿಷೇಕಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂದುಕೊಂಡನು. 7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “†ನೀನು ಅವನ ೌಂದಯರ್ವನೂ್ನ, ಎತ್ತರವನೂ್ನ ನೋಡಬೇಡ; ಾನು ಅವನನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ ್ಯರಂತೆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ ‡ಹೃ ದಯದ ಮತು್ತ
2

ಅಂತರಂಗದ ೌಂದಯರ್ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 8 ಇಷಯನು ಅಬೀ ಾ ಾಬನನು್ನ
ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಲು ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಇವನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು. 9 ತರು ಾಯ ಇಷಯನು ಶಮ್ಮ ನನು್ನ ಬರ ಾಡಲು ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು
*
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ಇವನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಷಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದರೂ ಅವನು, “ಯೆಹೋವನು ಇವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ನುಡಿದನು. 11 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಇಷಯನನು್ನ, “ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆ ಾ್ಲ ಇಷೆ್ಟೕ ಮಂದಿ
ೕ” ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕವನು ಒಬ್ಬ ನಿರು ಾ್ತನೆ; ಅವನು ಕುರಿಮೇಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸು;
ಅವನು ಬರುವವರೆಗೂ ಾವು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇಷಯನು ಅವನನು್ನ
ಕರೆದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದನು. 12 ಅವನು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದವನೂ, ಸುಂದರನೇತ್ರ ನೂ,
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ರಮಣೀಯನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ಇವನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು; ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು 13 ಸಮುವೇಲನು ಎಣೆ್ಣಯ
ಕೊಂಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ, ಅವನ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. §ಕೂಡಲೆ
10 ಹೀಗೆ

ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು. ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಾಮಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
ೌಲನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು
14 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು
ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು; ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದು ಾತ್ಮ ವು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ 15 ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ದು ಾತ್ಮ ವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪೀಡಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ. 16 ಾ್ವಮೀ, ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಹೋಗಿ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದು ಾತ್ಮ ವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರು ಾಗ *ಅವನು ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ

ಉಪಶಮನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 17 ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನುಡಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18 ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು
ಅವನಿಗೆ, “ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಇಷಯನ ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕಿನ್ನರಿ
ನುಡಿಸಬಲ್ಲವನೂ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಯೂ, ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣನೂ, ಾಕ್ಚತುರನೂ, ಸುಂದರನೂ, ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರ ಹವನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 19 ಕೂಡಲೆ ೌಲನು ಇಷಯನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 20 ಇಷಯನು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಒಂದು ಬುದ್ದಲಿ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ,
ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನೂ್ನ, ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಮು ಾಂತರ ೌಲನಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 21 ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸೇವಕ ಾದನು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ತರು ಾಯ ೌಲನು
ಇಷಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ; ಅವನು ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ದು ಾತ್ಮ ವು ೌಲನ ಮೇಲೆ
ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುವನು; ಅದರಿಂದ ದು ಾತ್ಮ ವು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದು;
ಅವನು ಉಪಶಮನಹೊಂದಿ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿರುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಗೊ ಾ್ಯ ತನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಸ ಾಲು ಾಕಿದು್ದ
1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಸೋಕೋವಿನಲಿ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೋಕೋವಿಗೂ ಅಜೇಕಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಎಫೆಸ್ದಮಿ ್ಮೕಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 2 ೌಲನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಏ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟದರು. 3 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಒಂದು
§
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ಗುಡ್ಡದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಡ್ಡದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತರು. ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕಣಿವೆ ಇತು್ತ. 4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯದಿಂದ *ಗತ್ ಊರಿನವ ಾದ †ಗೊ ಾ್ಯ ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ರಣಶೂರನು

ಅವನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣವು ಾಮ್ರ ದು್ದ.
ಾಮ್ರ ಲೋಹದ ಬಿಲೆ್ಲಗಳಿಂದ ಪರೆಪರೆ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನ ಕವಚವು ‡(ಐದು ಾವಿರ ಶೆಕೆಲಿನ
ಾಮ್ರ ದ ಾಣ್ಯ ಗಳಷು್ಟ ತೂಕ ಾಗಿತು್ತ.) 6 ಅವನ ಾದರ ಗಳು, ಹೆಗಲ ಮೇಲಣ ಈಟಿಯೂ ಾಮ್ರ ದವು.
7 ಅವನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು ನೇಯಿ ಾರ ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಾತ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಅಲಗು ಆರುನೂರು
ತೊಲೆ ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಾಡಿದು್ದ. ಅವನ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹೊರುವವನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
8 ಅವನು ನಿಂತು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರನು್ನ ಕೂಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?
ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು. ನೀವು ೌಲನ ಸೇವಕರು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ.
9 ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಾವು ನಿಮಗೇ ಾಸ ಾಗಿರುವೆವು. ಆದರೆ ಾನು
ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಮತು್ತ ಅವನು, “ಈಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರನು್ನ ಕುರಿತು. ನನೊ್ನಡನೆ
ಾಳಗಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಸ ಾಲು ಾಕಿದನು.
11 ೌಲನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಎದೆಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ಬಹಳ
ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಹೊರಟುಬಂದನು.

ಅವನು ಆರುವರೆ

ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು.

5

ಯುದ್ಧ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು

ೌಲನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನ §ಎಫಾ್ರ ತ ್ಯ ಾದ *ಇಷಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ವೃ ದ್ಧನಿದ್ದನು. ಇವನ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಒಬ್ಬ ನು. 13 ಇವನ ಮೂರು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು
ೌಲನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಹೆಸರು ಎಲೀ ಾಬ, ಎರಡನೆಯ
ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಬೀ ಾ ಾಬ, ಮೂರನೆಯವನ ಹೆಸರು ಶಮ್ಮ, 14 ಾವೀದನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಕಿರಿಯನು. ಮೂರು ಮಂದಿ ಹಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ೌಲನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ್ದರಿಂದ 15 ಾವೀದನು
ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 16 ಆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಉದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಬಂದು ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಕೂಗು ಾ್ತ
ಸ ಾಲು ಾಕು ಾ್ತ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದನು.
17 ಒಂದು ದಿನ ಇಷಯನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ, “ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ †ಮೂವತು್ತ ಸೇರು
12

ಹುರಿದ ಾನ್ಯ, ಹತು್ತ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಗಿಣ್ಣದ ಉಂಡೆಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಅವರ
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗೆ ಕೊಡು.
ಬರು ಾಗ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. 19 ೌಲನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಏ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಾವೀದನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಎದು್ದ ಕುರಿ ಾಯುವವನಿಗೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇಷಯನು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಹೊರಟು ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ಅಭರ್ಟಿಸುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ‡ ಾಳೆಯದ ರಥಗಳು

ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ ಎದುರೆದುರು ವೂ್ಯ ಹಕಟು್ಟ ವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
22 ಾವೀದನು ಾನು ತಂದವುಗಳನು್ನ ಾ ಾನು ಾಯುವವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತ ಅವರೊಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಗತ್ ಊರಿನ ಯುದ್ಧವೀರ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯ ತನೆಂಬ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ತನ್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಕೂಗಿದನು.
ಾವೀದನು ಅವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 24 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
*
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ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋದರು.
ಅವರು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಾದ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ?
ಾವನು ಇವನನು್ನ
§
ಕೊಲು್ಲವನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಅರಸನು ಅ ಾರದ್ರ ವ ್ಯ ದೊಡನೆ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ
ಾಡುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿ ೕಚಿಸುವನು”
26
ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಾವೀದನು, “*ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ
ಹೀ ಾಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ಎಷ್ಟರವನು? ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ
ಬಂದಿರುವ ನಿಂದೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಕು್ಕವುದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು, 27 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಇಂಥಿಂಥದು ದೊರಕುವುದೆಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 28 ಾವೀದನು ಜನರ ಸಂಗಡ ಹೀಗೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನ ಹಿರಿಯ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನು ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಾ ಾ್ಕರು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಾರಿಗೊಪಿ್ಪ ಸಿ ಬಂದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಸೊಕು್ಕ, ತುಂಟತನವು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು
ಯುದ್ಧವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು. 29 ಆಗ ಾವೀದನು, “ ಾನೇನು
ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದೆನು? ಸುಮ್ಮ ನೆ
ಾತ ಾಡಿದೆನಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 30 ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಾಗೆಯೇ ವಿಚಾರಿಸಲು ಜನರು ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 31 ಾವೀದನು ಈ ಪ್ರ ಾರ
ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದವರು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ಹೇಳಿದನು.
32
ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ, “ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಾವನೂ ಧೈ ಯರ್ಗೆಡ ಾರದು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆನು” ಅನ್ನಲು, 33 ೌಲನು ಅವನಿಗೆ,
“ಅವನೊಡನೆ
ಾ ಾಡ ಾರೆ, ನೀನು ಇನೂ್ನ ಹುಡುಗನು ಅವ ಾದರೋ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ
ಯುದ್ಧವೀರನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಸಿಂಹ ಾಗಲಿ, ಕರಡಿ ಾಗಲಿ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ ನ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದರೆ 35 ಾನು ಒಡನೇ ಬೆನ್ನಟಿ ್ಟ, ಅದನು್ನ ಹೊಡೆದು, ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು. ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬಂ ಾಗ ಅದರ ಗದ್ದಹಿಡಿದು ಬಡಿದು
36 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ ್ಟ ಸಿಂಹಕೂ್ಕ, ಕರಡಿಗೂ ಆದ ಗತಿಯೇ
ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ನಿಂದಿಸುವಂಥ ಈ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಿಗೂ ಆಗಬೇಕು.
37 †ನನ್ನ ನು್ನ ಅಂಥ ಸಿಂಹದ ಮತು್ತ ಕರಡಿಯ ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ
25

ಕೈ ಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು” ಎಂದನು. ಆಗ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ “ಹೋಗು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 38 ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ, ಕವಚವನೂ್ನ ತೊಣಿಸಿ, ತಲೆಗೊಂದು
ಾಮ್ರ ದ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣವನಿ್ನಟ್ಟ ನು. 39 ಾವೀದನು ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ
ನಂತರ ನಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀ ಸಿದ ಮೇಲೆ ೌಲನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಅ ಾ್ಯ ಸವಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯ ಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ
40 ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು, ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ನ ಐದು ನುಣುಪುಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಕುರುಬರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತನಗಿರುವ ಸೊಂಟದ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ‡ಕವಣೆಯನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ಾವೀದನು ಗೊ ಾ್ಯ ತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದು
ಇತ್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನೂ ಾವೀದನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಗು ಾಣಿ ಹೊರುವವರು ಅವನ ಮುಂದೆ
ಇದ್ದರು. 42 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ಕೆಂಬಣ್ಣದವನೂ, ಸುಂದರನೂ,
ೌವನಸ್ಥನೂ ಆದ ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಿ
43
ತಿರ ಾ್ಕರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಕೋಲುಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇನು? § ಾನು ಾಯಿ
ೕ”
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§
§
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ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಶಪಿಸಿ,
“ಇಲಿ್ಲ ಾ, ನಿನ್ನ
ಾಂಸವನು್ನ ಮೃ ಗ
45 ಆಗ
ಪ ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈಟಿ, ಕತಿ್ತ,
ಬಜಿರ್ಗ ಡನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತೕ.
ಾ ಾದರೋ ನೀನು ಹೀ ಾಳಿಸಿದಂಥ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಯುದ್ಧಭಟರ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಾಮದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
46 ಆತನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವನು.
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ
*ಇದರಿಂದ
ಕಡಿದು ಾಕಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಶವಗಳನು್ನ ಮೃ ಗ ಪ ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವೆನು.
44

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಭೂಲೋಕದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. 47 †ಯೆಹೋವನು
ಈಟಿಕತಿ್ತಗಳಿಲ್ಲದೇ ರ ಸಬಲ್ಲ ನೆಂಬುದು ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವವರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಬರುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ
ಯುದ್ಧಫಲವು ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವನು” ಅಂದನು.
48 ಕೂಡಲೇ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ಹೊರಟು
ಾವೀದನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ
ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, 49 ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಕೈ
ಾಕಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಕವಣೆಯನು್ನ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಕಲು್ಲ
ಅವನ ಹಣೆ
ಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕತು. ಅವನು ಬೋರಲುಬಿದ್ದನು 50 ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ,
ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಿದನು. 51 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾವೀದನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕವಣೆಯ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕೊಂದು ಾಕಿದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ರಣವೀರನು ಸತು್ತಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು
ಓಡಿಹೋದರು. 52 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಎದು್ದ ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ತಗಿ್ಗನ ಾರಿಯವರೆಗೂ
‡ಎಕೊ್ರ ೕನಿನ ಾಗಿಲುಗಳವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣಗಳು ಾರಯಿಮಿನಿಂದ §ಗತ್
ಎಕೊ್ರ ೕನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 53 ಅನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾಳೆಯವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. 54 ಾವೀದನು ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ತಲೆಯನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಒಯ್ದನು.
ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡನು.

ೌಲ ಾವೀದರ ಪರಿಚಯ.
ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟದ್ದನು್ನ ೌಲನು ಕಂಡು ತನ್ನ
ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ, “ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಈ ಹುಡುಗನು ಾರ ಮಗನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು
ೌಲನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 56 ಆಗ ಅರಸನು
ಅವನಿಗೆ, “ಆ ಾ್ರ ಯಸ್ಥನು
ಾರ ಮಗನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 57 ಾವೀದನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನನು್ನ
ಕರೆದು ೌಲನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 58 ೌಲನು ಅವನನು್ನ, “ಹುಡುಗನೇ ನೀನು
ಾರ ಮಗನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ಇಷಯನ ಮಗನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
55

18

ಾವೀದ
ೕ ಾ ಾನರ ಗೆಳೆತನ
1 ಾವೀದನು ೌಲನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ *
ೕ ಾ ಾನನ ಾ್ರ ಣವು ಾವೀದನ
†
ಾ್ರ ಣದೊಡನೆ ಒಂ ಾಯಿತು.
ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣದಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸತೊಡಗಿದನು.
2 ಆ ದಿನದಿಂದ ೌಲನು
ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಗೊಡದೇ, ತನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 3
ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣದಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೊಡನೆ
ಸೆ್ನೕಹದ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಯುದ್ಧವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ, ಕತಿ್ತ, ಬಿಲು್ಲ, ನಡುಕಟು್ಟ ಗಳನೂ್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 5 ಾವೀದ ಾದರೋ
*
*

17:46 ಯೆಹೋ. 4:24.
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ೌಲನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನು್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ೌಲನು ಇವನನು್ನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದು ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಾಯಿತು.
ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದು್ದ
ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಸವರ್ಜನರೊಡನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ‡ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದಮ್ಮಡಿ ಾಳಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಾಡು ಾ್ತ, ಕುಣಿಯು ಾ್ತ, ಅರಸ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡರು. 7 ಅವರು ಾಡು ಾ್ತ, ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ,
“ ೌಲನು ಾವಿರ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಾವೀದನು ಹತು್ತ ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು” ಎಂದು ಾಡಿದರು.
8 ಈ
ಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ೌಲನಿಗೆ ಬಹು ಅಸೂಯೆ ಉಂಟಾಗಿ
ಾವೀದನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು “ ಾವೀದನು ಹತು್ತ ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಂದನೆಂದೂ, ಾನು
ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಂದೆನೆಂದೂ
ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಾಜತ್ವದ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಇನೆ್ನೕನು
ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು” ಅಂದುಕೊಂಡು 9 ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು
ಾವೀದನನು್ನ ಸಂಶಯದಿಂದ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಮರುದಿನ ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದು ಾತ್ಮ ವು ೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಬುದಿ್ಧಗೆಟು್ಟ ಮನೆ
ಳಗೆ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಈಟಿ ಇತು್ತ.
ಾವೀದನು
ಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 11 ಆಗ ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಗೋಡೆಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ತಿವಿಯುವೆನು ಎಂದುಕೊಂಡು ಈಟಿಯನು್ನ ಎಸೆದನು.
ಾವೀದನು ಎರಡು
ಾರಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಯೆಹೋವನು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ೌಲನು
ಾವೀದನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, 13 ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ಜನರ ಸಂಗಡ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 14 ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದದರಿಂದ ಾವೀದನು ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ
ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡನು. 16 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದ ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
6

ಾವೀದನು ೌಲನ ಅಳಿಯ ಾದದು್ದ
ಒಂದು ದಿನ ೌಲನು, ಇವನು ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದಲ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಾಯಲಿ ಎಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ವೀರ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ನಡಿಸು. ಾನು
ನನ್ನ ಹಿರೀ ಮಗ ಾದ ಮೇರಬಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು
“ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಎಷ್ಟರವನು? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವೂ
ಸ ಾನವೇ?” ಎಂದನು. 19 ೌಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಮೇರಬಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಾಲ
ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಮೆಹೋಲದ ಅದಿ್ರ ೕಯೇಲ ಎಂಬವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನು.
20 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು
ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಳು. ಇದು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
21 ಅವಳು
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಾವೀದನಿಗೆ ಉರ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ, ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವಂತೆಯೂ ಇವಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ
ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಸಂದಭರ್ವುಂಟಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಅವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವೀದನಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ, ‘ಅರಸನಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಒಲಿಯು ಾ್ತನೆ, ಅವನ ಸೇವಕರು
23 ಆ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತರೆ.
ನೀನು ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಅಂದನು.
§
ಸೇವಕರು ಾವೀದನಿಗೆ ಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವನು, “ ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದು ಾ ಾರಣ ಾದ
ಸಂಗತಿಯೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಾನು ದರಿದ್ರ ನೂ, ಅಲ್ಪ ನೂ ಆಗಿರುತೆ್ತನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
24 ಸೇವಕರು ಾವೀದನ
ಾತುಗಳನು್ನ ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 25 ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ
ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ಅರಸನು ತೆರವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶತು್ರ ಗ ಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ
17

‡
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ಅವರಲಿ್ಲ ನ ನೂರು ಮಂದಿಯ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಾವೀದನನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
26 ಸೇವಕರು
ಾವೀದನಿಗೆ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪದನು. ನೇಮಕ ಾದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುವ
ದಲೇ, 27 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಹೊರಟು,
*
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ನ ಇನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು, ಮುಂದೊಗಲುಗಳನು್ನ ತಂದು,

ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಆಗ ೌಲನು
ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು. 28 †ಮೀಕಲಳು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ

ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾದಳು. ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆಂದು, 29 ೌಲನು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆದರುವವ ಾಗಿ ಅವನ ನಿತ್ಯ ವೆ ೖ ರಿ ಾದನು. 30 ‡ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ
ೌಲನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವೀದನೇ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು
ಬಹು ಸುಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು.

19
ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದು್ದ
1
ೌಲನು
ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನೆ.
ನೀನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರು. ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರು. 3 ನೀನು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಾನು ಬಂದು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ
ಾತ ಾಡಿ, ಅವನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ವಿಚಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ತರು ಾಯ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಾವೀದನನು್ನ ಹೊಗಳಿ, “ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದಿರಲಿ. ಅವನು ನಿನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ
ಹಿತ ಾ್ಕಗಿಯೇ. 5 *ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಮ ಾ ಜಯವನು್ನಂಟು

ಾಡಿದನು.
ನೀನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟಯ ಾ್ಲ.
ಾವೀದನನು್ನ ನಿಷ ್ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಕೊಂದು, †ನಿರಪ ಾಧಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ನೀನೇಕೆ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತೕ?” ಅಂದನು. 6 ೌಲನು
ೕ ಾ ಾನನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿ,
‡
“ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 7 ಆಗ
ೕ ಾ ಾನನು
ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು, ಅವನಿಗೆ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಾವೀದನು ಮುಂಚಿನಂತೆ ೌಲನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವವ ಾದನು. 8 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ,
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
9 ಒಂದು ದಿನ ೌಲನು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಈಟಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದು ಾತ್ಮ ವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. 10 ಅವನು ಒಡನೆ ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ
ನುಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾವೀದನನು್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ ಎಸೆದನು.
ಆದರೆ ಾವೀದನು ಪಕ್ಕನೆ ೌಲನೆದುರಿನಿಂದ ಸರಿದುಕೊಂಡ ಾರಣ, ಅದು ಗೋಡೆ
ಳಗೆ ಾಟಿತು.
ಾವೀದನು ಆ ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲೕ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು. 11 ೌಲನು ಕೂಡಲೇ ದೂತರನು್ನ ಕರಿಸಿ
§ ಾವೀದನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಬೆಳ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
*
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ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಹತ ಾಗುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ *ಅವನನು್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿಸಲು
ಅವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ †ಒಂದು ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ
ತಂದು, ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಅದರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೇಕೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಹೆಣೆದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ
ತಲೆದಿಂಬಿನ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದಳು. 14 ೌಲನ ದೂತರು ಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 15 ೌಲನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ
ಆಳುಗಳನು್ನ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಾವೀದನನು್ನ ಾಸಿಗೆ
ಡನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ,
ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 16 ಅವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವುದು
ಮೇಕೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಹೆಣೆದ ಜಾಲರಿಯ ಒಂದು ವಿಗ್ರ ಹ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. 17 ಆಗ ೌಲನು
ಮೀಕಲಳಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನನ್ನ ಶತು್ರ ವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ” ಎನ್ನಲು ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂದು ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಅಂದಳು.
ಾವೀದನು ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
18
ಾವೀದನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ೌಲನು ತನಗೆ
ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನ ನ
ೕತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
19
ಾವೀದನು ಾಮದ ನ
ೕತಿನಲಿ್ಲರುವುದು ೌಲನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲು, 20 ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಸಮೂಹವು
ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ, ಸಮುವೇಲನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂ ಾಗ, ದೇವರ
ಆತ್ಮ ವು ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದಿತು. ‡ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 21 ೌಲನಿಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವು
ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು ಬೇರೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. ಅವನು ಮೂರನೆಯ
ಾರಿ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 22 ಆಗ ೌಲನು ಾನೇ
ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು, ಸೇಕೂವಿನಲಿ್ಲರುವ ದೊಡ್ಡ ಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಸಮುವೇಲ
ಾವೀದರು ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಆಗ ಜನರು, “ ಾಮದ ನ
ೕತಿನಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 23 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಮದ ನ
ೕತಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮ ವು ಅವನ
ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಆ ಊರನು್ನ ಮುಟು್ಟ ವ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಹೋದನು. 24 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿದ
ಮೇಲೆ ಅವನು §ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಸಮುವೇಲನ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ, ಆ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು
12

ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ

ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ “ ೌಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಯೇ” ಎಂಬ
ಾತು ಪ್ರ ಚಲಿತ ಾಯಿತು.

20

ಾವೀದ
ೕ ಾ ಾನರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾವೀದನು ಾಮದ ನ
ೕತಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು
ೕ ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನಲ್ಲ,
ಾನೇನು
ಾಡಿದೆನು?
ನನ್ನ
ಅಪ ಾಧವೇನು?
ಾನು ಅವನಿಗೆ ಾಡಿದ ದೊ್ರ ೕಹವು
ಾವುದು?” ಎನ್ನಲು, 2
ೕ ಾ ಾನನು
ಅವನಿಗೆ, “ಇದು ಆಗಲೇ ಾರದು, ನಿನಗೆ ಮರಣ ಾಗಕೂಡದು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಮ ಾ ಾಯರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಗೆ
ಮರೆ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಮುಂದೆ ನನಗೆ ದಯೆ
ದೊರಕುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಲ್ಲ ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನು್ನ
ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ
ದುಃಖ ಾಗುವುದೆಂದು ಮರೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. *ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ನನಗೂ ಮರಣಕೂ್ಕ
ಒಂದು ಗೇಣು ಅಂತರವಿದೆ” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಗ
ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ,
1

*
*
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†ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು,
“ ಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಹೇಳು
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
“ ಾಳೆ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ. ಾನು ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದು. ನೀನು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟರೆ
ಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
6 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ
ಾಡಿದರೆ, ನೀನು, ‘ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಊ ಾದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಗೋತ್ರ ದವರು
ಅಲಿ್ಲ ಾಷಿರ್ಕ ಯಜ್ಞ ಾಡು ಾ್ತರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು. 7 ಅವನು ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆನು. ಸಿಟು್ಟ ಾಡಿದರೆ ‡ಅವನಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಡು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ,
5

8 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿರಲಿ.
ಾಡಿಕೊಂಡಿಯ ಾ್ಲ, ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದೇಕೆ? ನೀನೇ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9
ೕ ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ಇದು ಆಗಲೇ ಾರದು,
ನಿನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಡು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸದಿರುತೆ್ತೕನೆಯೇ?” ಅಂದನು.
10 ಾವೀದನು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಿರುನುಡಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನು್ನ
ಾರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ತಿಳಿಸುವಿ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು 11
ೕ ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ
ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ ಾ , ಾನು ಾಳೆ ಇಲ್ಲವೆ ಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ
ಡನೆ ಾತ ಾಡಿ, ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ಉಂಟೆಂದು ಗೊ ಾ್ತದರೆ ಕೂಡಲೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. 13 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಗೊ ಾ್ತದರೆ, ಅದನೂ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನೀನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು
ಸುರ ತ ಾಗುವ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು. § ಾಗೆ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ, ಆತನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ *ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರಲಿ. 14 ನೀನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೆನಸಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಕೃ ಪೆತೋರಿಸು. 15 † ಾನು ಸತ್ತನಂತರ ನನ್ನ

ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿರಲಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಲದಿರಲಿ. 16 ಅಗಲಿದರೆ ಯೆಹೋವನೇ
ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು, 17 ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ಣದಂತೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾ
ಾಗಿ
ಅವನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು.
18
ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಳೆ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳವು ಬರಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅರಸನು
ಕಂಡು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವನು. 19 ನೀನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದಲು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬೇಗ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ನ ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು. 20 ಾನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟವನೋ
ಎಂಬಂತೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆದು ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನು್ನ 21 ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾಣಗಳು ಈಚೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಾ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ
ಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದೆ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಿ.
22 ಆದರೆ, ‘ ಾಣಗಳು ಆಚೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಟುಹೋಗು, ನೀನು ಹೋಗುವುದೇ
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ. 23 ನಮಿ್ಮ ಬ್ಬರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಿತ್ಯ ಾ
ಾಗಿರುವನು”
ಅಂದನು.
24 ಾವೀದನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು. 25 ಅರಸನು ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ದಿನ, ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅರಸನ ಎದು ಾಗಿ
ೕ ಾ ಾನನೂ, ಅರಸನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ೌಲನು ಾವೀದನ ಸ್ಥಳವು
ಬರಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೂ, 26 ಆ ದಿನ ಅವನ ವಿಷಯ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏ ಾದರೂ
†
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ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ‡ಅವನು ಹೊಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನು, ತನ್ನ ನು್ನ ಇನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು
ಅಂದುಕೊಂಡನು. 27 ಮರುದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿನ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಾವೀದನ
ಾ್ಥನ ಬರಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ೌಲನು, “ಇಷಯನ ಮಗನು ನಿನೆ್ನಯೂ, ಈ ಹೊತೂ್ತ ಭೋಜನಕೆ್ಕ
ಾಕೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾ ಾನನು,
“ ಾವೀದನು ‘ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ದವರು ಯಜ್ಞ ಾಡು ಾ್ತರೆ 29 ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು ಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ನೋಡಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 30 ಆಗ ೌಲನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ಎಲೈ
ದುಷ್ಟ ಾಸಿಯ ಮಗನೇ, ನೀನು ಇಷಯನ ಮಗನೊಡನೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
31 ಆ ಇಷಯನ ಮಗನು
ಇದರಿಂದ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೆತ್ತವಳಿಗೂ
ಾನಭಂಗ ಾಗುವುದು.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವರೆಗೆ ನಿನ ಾದರೂ, ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾ್ಕದರೂ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕರಿಸಿ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ಾಯಬೇಕು” ಅಂದನು. 32 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾ ಾನನು,
“ಅವನು
ಾಕೆ ಾಯಬೇಕು? ಅವನು ಏನು ಾಡಿದನು?” ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
33 ಕೂಡಲೆ ೌಲನು ಅವನನು್ನ ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದು ಈಟಿಯನೆ್ನ ಸೆದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯು
ಾವೀದನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ೕ ಾ ಾ ಾನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲು 34 ಅವನು ಬಲು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು
ಪಂಕಿ್ತಯಿಂದೆದು್ದ ಹೋದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಾವೀದನನು್ನ ಅಪ ಾನಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ
ಬಹಳ ದುಃಖವುಂಟಾಗಿ ಅವನು ಆ ದಿನ ಊಟ ಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
35 ಅವನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 36 ಹುಡುಗನಿಗೆ, “ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಾನು ಎಸೆದ ಾಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಹುಡುಗನು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ೕ ಾ ಾನನು ಾಣವನು್ನ ಅವನ ಆಚೆಗೆ ಎಸೆದನು.
37 ಹುಡುಗನು ಾಣ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ೕ ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಣವು ನಿನ್ನ ಆಚೆ ಬಿದಿ್ದತ ಾ್ಲ
38 ಬೇಗ ಹೋಗು ನಿಲ್ಲಬೇಡ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಹುಡುಗನು
ಾಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 39 ಇದರ ರಹಸ್ಯ ವು
ೕ ಾ ಾನ ಾವೀದರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತೆ್ತೕ ಹೊರತು ಆ
ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
40
ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಅವುಗಳನು್ನ
§ಊರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41 ಹುಡುಗನು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಾವೀದನು
ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಎದು್ದಬಂದು ಮೂರು ಾರಿ ಾ ಾ್ಟಂಗ ಾಗಿ
ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ವಂದಿಸಿದನು.
ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುದಿ್ದಟು್ಟಕೊಂಡು ಅತ್ತರು.
ಾವೀದನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. 42 ಅನಂತರ
ೕ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ಾವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ.
ಆತನೇ ನನಗೂ ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ಸ ಾ ಾ
ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತರು ಾಯ ಾವೀದನು ಹೊರಟುಹೋದನು.
ೕ ಾ ಾನನು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

21

ಾವೀದನು ನೋಬಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ
ಾವೀದನು *ನೋಬ್ ಊರಲಿ್ಲದ್ದ †

1
ಾಜಕ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ಾವೀದನನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ, ನೀನು
ಒಬ್ಬ ನೇ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 2 ಅವನು, “ಅರಸನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿ,
ಇದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಆಳುಗಳು ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
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ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಾಲೆ್ಕ ೖ ದು
ರೊಟಿ್ಟ ಗ ಾದರೂ, ಬೇರೆ
ಾವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡು” ಎಂದನು.
4
ಾಜಕನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ‡ಮೀಸಲು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳು ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿಲ್ಲ.
3 ಈಗ

ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಸಂಗ ಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು” ಎಂದನು. 5 ಾವೀದನು,
“ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಯುದ್ಧ ಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಸಂಗವನು್ನ ನಿಷೇಧ ಾಡುವಂತೆ ಈಗಲೂ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು
ಾ ಾರಣ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗಲೂ ಆಳುಗಳು, ಾ ಾನುಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು 6 §ಬಿಸಿರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದ
ದಲ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ
ಹೊರತು ಅಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ,
ಾಜಕನು ಆ *ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೆ್ನೕ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. 7 ಅದೇ ದಿನ ೌಲನ ಪಶು ಾಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾದ †ದೋಯೇಗನೆಂಬ ಎದೋಮ್ಯ ನು

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 8 ಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ, “ಅರಸನ ಾಯರ್ವು
ತು ಾರ್ದ್ದರಿಂದ ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಬೇರೆ ಆಯುಧವ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬಜಿರ್ ಾಗಲಿ ಕತಿ್ತ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 9 ಅವನು, “ನೀನು ಏ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಕೊಂದು ಾಕಿದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯ ತನ ಕತಿ್ತಯು ಒಂದು ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ, ‡ಏ ೕದಿನ ಹಿಂದೆ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಬೇ ಾದರೆ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಅದರ ಹೊರತು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಾವೀದನು, “ಅದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದು್ದ ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಾವೀದನು ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಓಡಿಹೋದದು್ದ
10
ಾವೀದನನು ೌಲನ ಭಯದಿಂದ ಅದೇ ದಿನ ಗತ್ ಊರಿನ ಅರಸ ಾದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು. 11 ಆಕೀಷನ ಸೇವಕರು, “ ೌಲನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು, ಾವೀದನು ಹತು್ತ
ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಾಡಿದು್ದ ಇವನ ಕುರಿತಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಾವೀದನು §ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಗತ್ ಊರಿನ ಅರಸ ಾದ
ಆಕೀಷನಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ, 13 ಅವನ ಸೇವಕರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ
ಲು್ಲ ಸುರಿಸು ಾ್ತ, ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕೆರೆಯು ಾ್ತ, ತನ್ನ ನು್ನ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು.
14 ಆಗ ಆಕೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹುಚ್ಚನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ
ೕ, ಇವನನು್ನ
15 ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚರು ಕಡಿಮೆಯೆಂದು ನೆನಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಾಕೆ ಕರೆತಂದಿರಿ?
ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇವನನು್ನ ಕರೆತಂದಿರೋ? ಇಂಥವನೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೋ?” ಅಂದನು.
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ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗವಿಗೆ ಹೋದದು್ದ
1
ಾವೀದನು ಅಕೀಷ ಾಜನಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಎಂಬ ಗವಿಗೆ ಹೋದನು.
ಈ ವತರ್ ಾನವು ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ, ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಮುಟ್ಟ ಾಗಿ, ಅವರೂ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಗಿ್ಗದವರೂ, ಾಲ ಾರರೂ, ಮನನೊಂದವರೂ,
ಆಗಿರುವ ಸವರ್ಜನರೂ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವನು ಸು ಾರು ಾನೂರು ಜನರಿಗೆ
ಾಯಕ ಾದನು.
3 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಅರಸನಿಗೆ, “ದೇವರು ನನಗೆ
ಾಗರ್ತೋರಿಸುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ನು.
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ಾವೀದನು ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಈ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
ಾದ್ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ದುಗರ್ದಲಿ್ಲರ ಾರದು, ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೆರೆತ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
5*

ೌಲನು ನೋಬಿನ ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಒಂದು ದಿನ ೌಲನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿ ಾರದವರ ನಡುವೆ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
ಗಿಬೆಯ ಗುಡ್ಡದ †ಪಿಚುಲ ವೃ ಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು
ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಅವನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 7 ಆಗ ಅವನು
ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೆ, “ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ
ಒಳಸಂಚು
ಾಡುವುದೇಕೆ? ಇಷಯನ ಮಗನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲಗಳನು್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವನೋ? ಎಲ್ಲರನು್ನ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಡುವನೋ? 8 ನನ್ನ
ಮಗನು ಇಷಯನ ಮಗನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ನನ್ನ ಸೇವಕನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡುವ ಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ,
ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನಗೆ
ಾಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯನೆ್ನೕ
ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ” ಅಂದನು 9 ಆಗ ೌಲನ ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನು,
“ಇಷಯನ ಮಗನು ನೋಬದಲಿ್ಲರುವ ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 10 ಅವನು ಇವನಿಗೆ ‡ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, §ಆ ಾರವನೂ್ನ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ
11 ಕೂಡಲೆ
ಗೊ ಾ್ಯ ತನ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೌಲನು ಅಹೀಟೂಬನ
ಮಗನೂ
ಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ನೋಬದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜಕರೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲು,
12 ೌಲನು, “ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೇ ಕೇಳು” ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಒಡೆ
ಾ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ಆಗ ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಇಷಯನ ಮಗನೊಡನೆ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಅವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ನನ್ನ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕುವಂತೆ
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ದೈ ೕತ್ತರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು
14 ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಅಳಿಯ ಾಗಿರುವ
ಾವೀದನಂತೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದವನು
ಾವನಿ ಾ್ದನೆ? ಅವನು *ನಿನ್ನ ಆಲೋಚಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ೌರವಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದನಲ್ಲವೇ?
15 ಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರ ಾಡಿದು್ದ ಇದೇ
ದಲನೆಯ ಾರಿ
ೕ?
ಇದು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ. ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ
ಾತನು್ನ ಹೊರಿಸ ಾರದು. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು. 16 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಅಹೀಮೆಲೆಕನೇ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ಾಯಲೇ
ಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ 17 ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾಜಕರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲರಿ.
ಾವೀದನು ಓಡಿಹೋದದು್ದ ಗೊತಿ್ತದ್ದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅರಸನ ಸಿ ಾಯಿಗಳು
ಾಜಕರ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನಿಗೆ, “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು, †ಅವನು ಾರು ಬಟೆ್ಟಯ ಎ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
6

ಎಂಭತೆ ದು
ಾಜಕರನು್ನ ಆ ದಿನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 19 ಅನಂತರ ಅವನು
ಾಜಕರ ಪಟ್ಟಣ ಾದ
ನೋಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರನೂ್ನ, ಶಿಶು ಾಲಕರನೂ್ನ ದನ, ಕುರಿ, ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. 20 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ ‡ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೆಂಬುವನು
*
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ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು,
ೌಲನು ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 22 ಾವೀದನು ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನನು್ನ, “ ಾನು ಅಲಿ್ಲ
ಕಂ ಾಗಲೇ ಇವನು ೌಲನಿಗೆ ಹೇಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ನಿನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಾವಿಗೆ ಾನೇ ಾರಣ ಾದೆನ ಾ್ಲ. 23 §ನೀ ಾದರೋ ಹೆದರದೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರು.
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವವನೇ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವು ಾದರೆ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಿ” ಎಂದನು.
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ಾವೀದನು ಕೆಯೀ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕಿ ಅಲಿ್ಲ ನ ಕಣಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು 2 ಅವನು, “ ಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊಡೆಯಬಹುದೋ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೆಯೀ ಾ ಊರನು್ನ
ರ ಸು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 3 ಆದರೆ ಾವೀದನ ಸೈ ನಿಕರು ಅವನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಯೆಹೂದ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಷು್ಟ ಭಯವಿರು ಾಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈ ನ ್ಯ ದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ
ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ” ಅಂದರು. 4 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಪುನಃ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆತನು, “ನೀನೆದು್ದ ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು.
ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
5 ಆಗ
ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ
ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರ
6
ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಯೀಲದವರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗ ಏ ೕದನು್ನ ತಂದಿದ್ದನು, 7 ಾವೀದನು
ಕೆಯೀಲದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ೌಲನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಅವನು, ದೇವರು ಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಅವನು ಅಗುಳಿ ಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಭದ್ರ ಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ ಅವನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು ಅಂದುಕೊಂಡು, 8 ಕೆಯೀಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರನೂ್ನ
ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. 9 ೌಲನು ತನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಾವೀದನು ತಿಳಿದು
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ಏ ೕದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದನು. 10 ಆಗ ಾವೀದನು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ೌಲನು ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ
ಬಂದು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಸುದಿ್ದ
ಬಂದಿತು. 11 ಾನು ಕೇಳಿದ ಸುದಿ್ದಯಂತೆ ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿ ಬರುವನೋ ಕೆಯೀ ಾ ಊರಿನವರು
ನನ್ನ ನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರೋ? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ
ದಯ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು ಅವನು ಬರುವನೆಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕಿ್ಕತು.
12
ಾವೀದನು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ಕೆಯೀಲದವರು ನನ್ನ ನೂ್ನ, ನನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ೌಲನ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸುವರೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಆತನು, “ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ಆಗ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ *ಆರುನೂರು ಜನರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಕೆಯೀ ಾ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನಬಂದ
1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ

ಕಡೆಗೆ ಅಲೆ ಾಡಿದರು. ಾವೀದನು ಕೆಯೀಲದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ೌಲನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲು ಅವನು
ಹೊರಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಾವೀದನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇದ್ದದು್ದ

ಾವೀದನು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಾ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅನಂತರ †ಜೀಫ್
ಅರಣ್ಯ ದ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು. ೌಲನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರೂ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ೌಲನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲಿಲ್ಲ. 15 ೌಲನು ತನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆಂದು
14 ಅನಂತರ
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ಾವೀದನು ತಿಳಿದು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯ ದ ಹೋರೆಷದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಆಗ ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, 17 ಾವೀದನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ; ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನ
ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸ ಾಗುವಿ; ಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡನೆಯವ ಾಗಿರುವೆನು.
ಹೀ ಾಗುವುದೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 18 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ತರು ಾಯ
ೕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಹೋರೆಷದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.
19 ಜೀಫ್ಯರು ಗಿಬೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಒಡೆ ಾ, ಕೇಳು ಾವೀದನು ನಮ್ಮ
ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಹೋರೆಷದ ಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ‡ಯೆಷಿ ೕನಿನ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ

ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 20 ಅರಸನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರೋಣ ಾಗಲಿ. ಅವನನು್ನ
ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 ಆಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.
22 ನೀವು ದಯವಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಂಡವರನೂ್ನ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ, ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನು ಬಹು ಯುಕಿ್ತವಂತನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 23 ಆದುದರಿಂದ
ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಾದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ನನಗೆ
ತಲುಪಿಸಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು. ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲರುವು ಾದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಪ್ರ ಜೆಗಳ
ಮಧ್ಯ ದ ಾ್ಲಗಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅವನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವೆನು” ಅಂದನು. 24 ಅವರು ಹೊರಟು ೌಲನ
ಮುಂ ಾಗಿ ಜೀಫಿಗೆ ಬಂದರು. ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಾ ೕನ ಅರಣ್ಯ ದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
§ಅ ಾಬ್ ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದನು. 25 ೌಲನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಈ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ ತಲುಪಲು ಅವನು ಾ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಕಡಿ ಾದ
ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು. ೌಲನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ೕನ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 26 ಅದರ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಇದ್ದರು.
ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ತ್ವರೆಪಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ೌಲನೂ, ಅವನ ಜನರೂ ಬಂದು
ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವುದಕಿ್ಕದ್ದರು. 27 ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
“ಬೇಗ ಾ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 28 ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೊರಟನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
“ಮಕೆ್ಹಲೋಕೆತ್” ಎಂದರೆ “ ಾ ಾದ ಬಂಡೆ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 29 ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ
ಹೋಗಿ *ಏಂಗೆದಿಯ ಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.
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ಾವೀದನು ೌಲನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡದೆ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ
1 ೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾಗ ಾವೀದನು ಏಂಗೆದಿಯ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 2 ಆಗ ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಮೂರು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಾಡುಗುರಿಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರನೂ್ನ
ಹುಡುಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟನು. 3 ಅವನು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗವಿಯನು್ನ
ಕಂಡು ೌಚಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದನು. * ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅದೇ ಗವಿಯ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವೆನು,
ಆಗ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತು
ನೆರವೇರುವ ದಿನ ಇದೇ” ಅಂ ಾಗ ಅವನೆದು್ದ ಮೆಲ್ಲ ನೆ ಹೋಗಿ ೌಲನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ ೌಲನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಮನ ಾ್ಸ ಯು
‡
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ಅವನನು್ನ ಚುಚ್ಚತೊಡಗಿತು.
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನೂ,
ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಾತು ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಕೈ ಯೆತ್ತದಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 7 ಈ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವನು
ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಏಳದಂತೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಡೆದನು. ೌಲನು ಗವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ 8 ಾವೀದನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕೂಗಿದನು.
ೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿ, 9 “ ಾವೀದನು
ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳುವವರ ಾತಿಗೆ ನೀನೇಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕ? 10 ಈ ಹೊತು್ತ
ಯೆಹೋವನು ಗವಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಈಗ ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತಲ್ಲ ೕ?
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉಳಿಸಿದೆನು. 11 ನನ್ನ
ತಂದೆಯೇ, ಇಗೋ ನೋಡು, ನನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುಂಡು ಇದೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ
ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡೆನಷೆ್ಟೕ †ಇದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾವ ದೋಷವೂ ಅಪ ಾಧವೂ
6 ಅವನು

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಆದರೂ ನೀನು
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವಿಯ ಾ್ಲ. 12 ‡ಯೆಹೋವನೇ ನಮಿ್ಮ ಬ್ಬರ ಮಧೆ್ಯ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ.
ಆತನೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಲಿ.
ಾನಂತೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತು್ತವುದಿಲ್ಲ.
13 ‘ಕೆಟ್ಟ ವರಿಂದಲೇ ಕೆಡುಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಾದೆಯುಂಟಷೆ್ಟ.
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಕೈ ಯೆತು್ತವುದಿಲ್ಲ. 14 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೇ
ಾರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹೊರಟಿರುವೇ?
ಾರನು್ನ
ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿರುತಿ್ತೕ? ಸತ್ತ ಾಯಿಯನೊ್ನೕ? ಒಂದು ಬಡ ನೊಣವನೊ್ನೕ?. 15 ಯೆಹೋವನು
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನಮಿ್ಮ ಬ್ಬರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ. ಆತನೇ ನೋಡಿ §ನನಗೋಸ್ಕರ ಾದಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಾವೀದನ ಾತುಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ೌಲನು,
“ ಾವೀದನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ೕ?” ಅಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗಿಂತ ನೀತಿವಂತನೂ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿದರೂ ನೀನು
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದಿ. 18 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟರೂ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಹಿತವನೆ್ನೕ ಾಡುವಂಥವನೆಂಬುದು ಈ ಹೊತು್ತ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.
19
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ವೈ ರಿಯನು್ನ ಸು ೕಮದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನೋ? ನೀನು
ಈ ಹೊತು್ತ ನನಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಉಪ ಾರ
ಾಡಲಿ. 20 ಕೇಳು,
ನೀನು ಹೇಗೂ ಅರಸ ಾಗುವಿ ಎಂದೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ್ಯ ವು ನಿನಿ್ನಂದ ಸಿ್ಥರ ಾಗುವುದೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು.
21 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಾಗೆ ಾವೀದನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 22 ಅನಂತರ ೌಲನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟನು.
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿಗೆ ಹೋದನು.

25
ಸಮುವೇಲನ ಮರಣ
ಸಮುವೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಬಂದು ಅವನಿ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ಮನೆಯ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಾವೀದನು ಹೊರಟು * ಾ ಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋದನು.
1

ಾವೀದನೂ, ಾ ಾಲ ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈ ಲರೂ
†
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ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸೊತು್ತ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು.
ಅವನು † ಾ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾಲ್. 3 ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಗೈ ಲ್. ಆಕೆಯು
ಬಹು ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯೂ, ಸುಂದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ‡ ಾಲೇಬನ ವಂಶದವ ಾದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
2

ನಿಷು್ಠರನೂ, ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹು ಶಿ್ರ ೕಮಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಾವಿರ
ಕುರಿಗಳೂ, ಾವಿರ ಆಡುಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವನು ಒಂದು ಾರಿ ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಾ ಾಲನು ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಅಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 5 ಅವನು ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಾ ಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ೕಮ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. 6 ಅವನಿಗೆ
7 ನಿನ್ನ
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ‘§ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪತಿ್ತಗೂ ಶುಭ ಾಗಲಿ.
ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ
ಕುರುಬರು ನ ್ಮಡನೆ ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಾವು ಅವರನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೇನೂ
ನಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ಅವರೇ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆದೊರಕಲಿ. ಕೃ ಪೆ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ
ಮಗ ಾದ ಾವೀದನಿಗೂ ನಿನಗಿರುವುದರಲಿ್ಲ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
9 ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ ಾಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತರ ಾ್ಕಗಿ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಾ ಾಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದ ಾರು? ಇಷಯನ ಮಗ ಾರು? ಯಜ ಾನರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಸೇವಕರು ಈಗಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿಯಿಲ್ಲ. 11 ಉಣೆ್ಣಕತ್ತರಿಸುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾನು
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿರುವ ಾಂಸವನು್ನ ಆ ಾರ ಾನಗಳನೂ್ನ, ಎಲಿ್ಲಂದಲೋ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೋ?”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಆ ಸೇವಕರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ, 13 ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ “ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.
ಾವೀದನೂ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು.
ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾನೂರು ಮಂದಿ ಾವೀದನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಾ ಾನುಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು.
14 ಾ ಾಲನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಅಬೀಗೈ ಲಳಿಗೆ, “ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಾವೀದನು ನಮ್ಮ ಧಣಿಯ ೕಮವಿಚಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು, ಧಣಿಯು ಬಂದವರನು್ನ ಬೈ ದನು
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಆ ಜನರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪ ಾರ
ಾಡಿದವರು.
ಾವು ಅವರೊಡನೆ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಾವು ನಷ್ಟಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
16 ಾವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಇ ಾ್ದಗ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ನಮಗೆ ಾವಲು
17 ಈಗ
ಗೋಡೆಯಂತಿದ್ದರು.
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನೀನೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ಗೊತು್ತ ಾಡು.
ನಮ್ಮ
ಯಜ ಾನನಿಗೂ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಡು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ. ಮೂಖರ್ ಾದ ಅವನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಅಬೀಗೈ ಲಳು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟ,
ಎರಡು ಬುದ್ದಲಿ ಾ್ರ ಾರಸ, ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಐದು ಕುರಿಗಳ ಾಂಸ, *ಐವತು್ತ ಸೇರು ಹುರಿ ಾಳು, ಒಣಗಿದ

ನೂರು ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳು, ಅಂಜೂರ ಹಣು್ಣಗಳು, ಇನೂ್ನರು ಉಂಡೆಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿ, 19 ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ, ಾನು ಹಿಂದೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಗಂಡ ಾದ ಾ ಾಲನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 20 ಆಕೆ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಗುಡ್ಡದ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಗುಡ್ಡ ಇಳಿದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ
ಬರಲು ಆಕೆಯು ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಳು. 21 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾವೀದನು, “ ಾನು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ನಷ್ಟ ಾಗದಂತೆ ಾ ಾಡಿದು್ದ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತು. ಅವನು ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ
ಅಪ ಾರ ಾಡಿದನು. 22 ಬೆಳ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ಜನರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಾದರೂ ಉಳಿದರೆ †ದೇವರು
†
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ಾವೀದನಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರ ತಿ
ಾಡಿದನು.
ಅಬೀಗೈ ಲಳು ಾವೀದನನು್ನ
‡
ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕತೆ್ತಯಿಂದಿಳಿದು, ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. 24 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನ
ಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ ಅಪ ಾಧವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಿನ್ನ ಾಸಿಯು
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು. 25 ಾ್ವಮಿಯು ಆ ಮೂಖರ್ ಾದ
ಾ ಾಲನನು್ನ ಲ ಸದಿರಲಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಮೂಖರ್ನೇ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ಾನು ಾ್ವಮಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇವಕರನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 26 ಾ್ವಮೀ, ನೀನು
ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ರ ಾ್ತಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೂ, ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವವರೂ ಾ ಾಲನ
ಗತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಲಿ. 27 ನಿನ್ನ ಾಸಿಯು ತಂದ ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಾ್ವಮಿಯು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ.
28 ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ
ಾಗಲಿ. ಾ್ವಮಿಯೇ, §ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರ ಗ ಡನೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದರಿಂದ *ಆತನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವು ಾಣದಿರಲಿ. 29
ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಿ ಜೀವತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ, ಆ ನಿನ್ನ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜೀವ ನಿ ೕಪದಲಿ್ಲ ಭದ್ರ ಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಜೀವವನು್ನ ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲ ನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
†ಎಸೆದು ಬಿಡಲಿ. 30 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಾ್ವಮಿ ಾದ ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ೌ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಲಿ. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರ ಭುವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ, 31 ನಿರಪ ಾಧಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಗಳಿಗೆ ಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಮ ಾ ಪದವಿಗೆ ತರು ಾಗ ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ” ಅಂದಳು. 32 ಆಗ ಾವೀದನು
ಅಬೀಗೈ ಲಳಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ನನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ‡ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 33 ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ರ ಾ್ತಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ತಡೆದ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯೂ ಸೊ್ತೕ ಾ್ರ ಹರ್ವೆ. ಸರಿ. 34 ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ತಡೆದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ನೀನು ಬೇಗನೇ ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ನಿಜ ಾಗಿ ಾಳೆ ಬೆಳ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾ ಾಲನವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಾದರೂ ಉಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 35 ಅವನು ಆಕೆ ತಂದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
ಾ ಾಲನ ಮರಣ
ಅಬೀಗೈ ಲಳು ಾ ಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಜರಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಔತಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬಹು ಸಂಭ್ರ ಮದಿಂದ ಾರಣ ಆಕೆಯು ಮರುದಿನದ
ವರೆಗೆ ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 37 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅಮಲಿಳಿದ ನಂತರ ಈಕೆಯು
ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ, ಅವನ ಹೃ ದಯವೇ ನಿಂತಂತೆ ಆಯಿತು.
ಅವನು
38 ಸು ಾರು ಹತು್ತ ದಿನಗ ಾದನಂತರ
ಸ್ತಬ್ಧ ಾದನು.
ಾ ಾಲನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹತ ಾಗಿ
ಸತ್ತನು. 39 ಾ ಾಲನು ಸತ್ತನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನು ಕೇಳಿ, “ನನಗೆ ಅಪ ಾನ
ಾಡಿದ
ಾ ಾಲನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದಂತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ದೂರ ಾಡಿ ಾ ಾಲನ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊರಿಸಿದನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅನಂತರ ಅವನು ಅಬೀಗೈ ಲಳನು್ನ ತನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೂತರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 40 ಅವರು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೀಗೈ ಲಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ, “ ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತನಗೆ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು. 41 ಆಕೆ
ಎದು್ದ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಾ್ವಮಿಯ ಸೇವಕರ ಾದಗಳನು್ನ
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1 ಸಮುವೇಲನು 26:15

ತೊಳೆಯುವ ಸೇವಕಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ,
ಬೇಗನೇ ಒಂದು
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, ತನ್ನ ಐದು ಮಂದಿ ಾಸಿಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾವೀದನ ಸೇವಕರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು
ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು. 43 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ§ ಅಹೀನೋವಮಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. *ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾದರು. 44 † ೌಲನು ಾವೀದನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಮೀಕಲಳೆಂಬ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಗಲಿ್ಲೕಮ್ ಊರಿನ ಲಯಿಷನ ಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕ
ಎಂಬವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು.
42
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ಾವೀದನು ಪುನಃ ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿದು್ದ
ಜೀಫ್ಯರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಅರಣ್ಯ ದ ಮೂಡಣ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?” ಅಂದರು. 2 ಆಗ
ೌಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಾವೀದನನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ, 3 ಾರಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಹಕೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ೌಲನು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ
ಾವೀದನಿಗೆ ತಲುಪಲು 4 ಅವನು ಕೂಡಲೇ
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ೌಲನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ
ಾ ಾಗಿಯೇ ೌಲನ ಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, ೌಲನೂ, ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅವನ ಸೇ ಾಪತಿ
ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು.
ೌಲನು ರಥಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
6 ಆಗ
ಮಲಗಿದ್ದನು.
ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೈ ನಿಕರು ಇದ್ದರು.
ಾವೀದನು ಹಿತಿ್ತಯನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೂ, ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ
ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ನೂ ಆದ ಅಬೀಷೈ ಗೂ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ೌಲನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಾರು ಬರುವಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅಬೀಷೈ ಯು, “ ಾನು ಬರುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 7 ಾವೀದನೂ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಯೂ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ
ೌಲನು ಬಂಡಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಬಜಿರ್ಯು
ಅವನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರ ನೆಲದಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅಬೆ್ನೕರನೂ, ಸೈ ನಿಕರೂ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಲಗಿದ್ದರು.
8 ಅಬೀಷೈ ಯು ಾವೀದನಿಗೆ, “ದೇವರು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ, ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾಗಲಿ
ಾನು ಬಜಿರ್ಯಿಂದ ಒಂದೇ ಪೆಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿವಿಯುವೆನು. ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಅವ ಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತು್ತವ
ಾವ ಾದರೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ?”
ಅಂದನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಯುವನು, ಇಲ್ಲವೆ ಾಲ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವನು ಅಥ ಾ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಾಯುವನು. 11 ತನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ಕೈ ಯೆತ್ತದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ತಡೆಯಲಿ. ಈಗ ಅವನ ತಲೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ, ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
12 ೌಲನ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಜಿರ್ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ,
ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಎಚ್ಚರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರ ಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದ್ದನು. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
13 ಾವೀದನು ತನಗೂ ಾಳೆಯಕೂ್ಕ ತಕ್ಕಷು್ಟ ಅಂತರವಿರುವ ಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಡವನೆ್ನೕರಿ
ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, 14 “ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅವನಿಗೂ,
ಸೈ ನಿಕರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಕೂಗಿದನು. ಅಬೆ್ನೕರನು, “ಅರಸನನು್ನ ಕೂಗುವ ನೀ ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
15
ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೆ, “ನೀನು ಶೂರನಲ್ಲ ೕ? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದವನು
1
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ಾರು? ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನನು್ನ
ಾಕೆ ಾಯಲಿಲ್ಲ. ಜನರಲೊ್ಲಬ ್ಬ ನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೊಕು್ಕ
ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 16 ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನನು್ನ ಾಯದಿರುವ ನೀವು ಮರಣಕೆ್ಕ ಾತ್ರರೇ
ೌದು. ಅರಸನ ತಲೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಜಿರ್ಯೂ ತಂಬಿಗೆಯೂ ಏ ಾದ ೕ ನೋಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 17 ೌಲನು ಾವೀದನ ಸ್ವರದ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನ, “ ಾವೀದನೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ,
ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ೕ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ೌದು, ನನ್ನ ಸ್ವರವೇ, 18 ನನ್ನ
ಾ್ವಮಿಯು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಹಿಂಸಿಸುವುದೇಕೇ? ಾನೇನು ಾಡಿದೆನು? 19 ಾವ ಾಪಕೆ್ಕ
ಕೈ ಾಕಿದೆನು? ನನ್ನ ಅರಸ ಾದ ಒಡೆಯನು ದಯವಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು.
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಘಮಘಮಿಸುವ
ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿರಲಿ
ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾಲು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ‘ಹೋಗಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸು’ ಎಂದು
ನನ್ನ ನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟರು. 20 ಯೆಹೋವನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವಿಲ್ಲದಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ.
ಅ
್ಯ ೕ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ೌಜುಗವನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟ ಬೇಟೆ ಾರನೋ ಎಂಬಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸನು ಹೊರಟು ಬಂದು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನಲ್ಲ” ಅಂದನು. 21 ಆಗ ೌಲನು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆನು, ಾವೀದನೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ. ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನ
ಜೀವವು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರೆಗೆ ಾನು ಾಡಿದು್ದ ಹುಚು್ಚತನವೂ ದೊಡ್ಡ ತಪೂ್ಪ ಆಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು 22 ಾವೀದನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಬಜಿರ್ ಇಲಿ್ಲದೆ, ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು ಬಂದು
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. 23 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಅವನವನ ನೀತಿಸತ್ಯ ತೆಗಳಿಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆತನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ,
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 24 ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ
ಜೀವವನು್ನ ಾನ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಎಣಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಾನ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಎಣಿಸಿ,
ಎ ಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿ” ಎಂದನು. 25 ಆಗ ೌಲನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ ಾವೀದನೇ ನೀನು
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದು. ನೀನು ಹೇಗೂ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಸಫಲ ಾಗುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ
ಊರಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಾವೀದನು ತನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದನು.

27
ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ನಡುವೆ ಾಸಿಸಿದು್ದ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ, “ ಾನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೂ ಒಂದು ದಿನ ೌಲನ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾಯಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಆ ಮೇಲೆ
ೌಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕದೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.
ಾನು ಅವನ ಕೈ ಗೆ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿರುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 2 ಅವನು ತನ್ನ ಆರುನೂರು ಜನರೊಡನೆ ಗತ್ ಊರಿನ
ಅರಸನೂ
ಾ ೕಕನ ಮಗನೂ ಆದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 3 ಅವನೂ, ಅವನ ಜನರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಆಕೀಷನ ಊ ಾದ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಾವೀದನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾಗಿರುವ ಇಜೆ್ರ ೕಲ್ಯ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳೂ, ಕಮೇರ್ಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ
ಅಬೀಗೈ ಲಳೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. 4 ಾವೀದನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಹೋದನೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ೌಲನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಒಂದು ದಿನ ಾವೀದನು
ಆಕೀಷನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಜ ಾನಿಯಲೆ್ಲೕಕೆ ಾಸಿಸಬೇಕು? ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಿರುವು ಾದರೆ
ಾವು ಾದರು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಳಕೊಡು.
ಾನು
6
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವೆನು” ಅಂದನು. ಆಕೀಷನು ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ ಾಜರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
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ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 8 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನೂ, ಅವನ ಜನರೂ ತೇ ಾಮಿನಿಂದ ಶೂರಿನವರೆಗೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಗೆಷೂಯರ್ರು, ಗಿಜಿ್ರ ೕಯರು, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರ ಮಣ
ಾಡಿ ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಾವೀದನು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು, ಕುರಿ, ದನ, ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ಉಡುಗೊರೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಆಕೀಷನು ಅವನನು್ನ “ಈ ಹೊತು್ತ
ಾವ ಾ್ರಂತ್ಯ ದವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳುವನು.
ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ “ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು,
ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರು ಕೇನ್ಯರು ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರ ಹೆಸರ ಾ್ನದರೂ” ಹೇಳುವರು. 11 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ವನು್ನ
ಜನರು ಹೇ ಾರೆಂದು ನೆನಸಿ, ಅವನು
ಾರನೂ್ನ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಾರದೆ, ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರನು್ನ
ಅಲೆ್ಲೕ ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಾವೀದನ ಹೆಸರು ಸ್ವಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇವನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಾಸ ಾಗಿರುವನೆಂದು ಆಕೀಷನು ನಂಬಿಕೊಂಡನು.
1
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ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ
ಕೂಡಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಆಕೀಷನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
2
ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ” ಎನ್ನಲು ಾವೀದನು,
“ ೌದು ನಿನ್ನ ಾಸನ ಾಹಸವು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಅಂದನು. ಆಕೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಯುದ್ಧ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನನ್ನ
ಮೈ ಾವಲಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಅಂದನು.
ೌಲನು ಒಬ್ಬ ಯ ಣಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ
ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿ, ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಊ ಾದ ಾಮದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ್ದರು.
ೌಲನು ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರನೂ್ನ,
4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೈ ನ ್ಯಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಶೂನೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ೌಲನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಬಂದು,
ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 5 ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಳೆಯವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ
ಎದೆ
ಡೆದವನಂ ಾದನು. 6 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ, ಆತನು ಅವನಿಗೆ
ಕನಸುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಊರೀಮಿನಿಂ ಾಗಲಿ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 7 ಆದುದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. ಾನು ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು, “ಅಂಥವ ಬ್ಬಳು ಏಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ”
ಅಂದರು. 8 ಆಗ ೌಲನು ವಸ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರೊಡನೆ ಹೊರಟು,
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಮನೆ ಸೇರಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕಣಿಹೇಳು.
ಾನು
ಾವನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೋ ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡು” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು
9 ಆಗ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, “ ೌಲನು
ಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ಅವನು ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರನು್ನ
ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಾನೂ ಾಯುವಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಉರುಲೊಡು್ಡವುದೇಕೆ?” ಅಂದಳು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀನು ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
11 ಆಗ ಸಿ್ತ ೕಯು, “ನಿನಗೆ
ಾರನು್ನ ಬರ ಾಡಬೇಕು?”
ಎನ್ನಲು, “ಸಮುವೇಲನನು್ನ” ಎಂದು
್ರ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೇ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ, ನೀನು ೌಲನಲ್ಲ ೕ?” ಅಂದಳು. 13 ಅರಸನು, “ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನಗೇನು
ಾಣಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು, “ಭೂಮಿ
ಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವನು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. 14 ಅವನು ತಿರುಗಿ, “ಅವನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
3 ಸಮುವೇಲನು
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ಆಕೆಯು, “ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವನು
ಸಮುವೇಲನೆ ಎಂದು ೌಲನು ತಿಳಿದು, ನೆಲದ ಮಟಿ್ಟ ಗೂ ಬೊಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 15 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು
ೌಲನನು್ನ, “ನೀನು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೇಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನನ್ನ ನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಾಕೆ ಬರ ಾಡಿದೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ,
ಕನಸುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಉತ್ತರಕೊಡಲೊಲ್ಲ ನು.
ಆದುದರಿಂದ ಾನು
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನೀನು
ತಿಳಿಸುವಿಯೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡಿದೆನು” ಅಂದನು. 16 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧಿ ಾದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ? 17 ಆತನು ನನ್ನ
ಮು ಾಂತರ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 18 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಉಗ್ರಕೊಪಗೊಂಡು ಾಡಿದ ಕೋ ಾ ಯನು್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಈಗ
ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಆತನು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು.
ಾಳೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವಿರಿ. ಆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ೌಲನು ಸಮುವೇಲನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ
ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಡೀ ದಿನ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಅವನಲಿ್ಲ ಬಲವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 21 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ೌಲನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನು ಬಹು ಭೀತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಜೀವಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು. 22 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರ ತರುತೆ್ತೕನೆ, ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬಲಬರುವ ಾಗೆ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
23 ಅವನು, “ಒಲೆ್ಲ ನು, ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೂ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ನೆಲದಿಂದೆದು್ದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 24 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವಿತು್ತ. ಆಕೆಯು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಕೊಯು್ದ, ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ, ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾದಿ, ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ೌಲನಿಗೂ
ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದಳು. 25 ಅವರು ಊಟ ಾಡಿ ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಹೊರಟುಹೋದರು.
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಾವೀದನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದು್ದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಬೈ ಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಪ್ರ ಭುಗಳ ಸೈ ನಿಕರು ನೂರು ನೂರು ಮಂದಿ ಾಗಿಯೂ, ಾವಿರ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾಗಿ, ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾವೀದನು ಅವನ ಜನರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಆಕೀಷನ ಸಂಗಡ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರ ಭುಗಳು, “ಈ ಇಬಿ್ರ ಯರು
ಾಕೆ?” ಎಂದು ಆಕೀಷನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಇವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ಸೇವಕ ಾವೀದನಲ್ಲ ೕ, ಇವನು ಇಷು್ಟ ವಷರ್, ಇಷು್ಟ ದಿನಗಳಿಂದ
ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾನು ಇವನಲಿ್ಲ
ಾವ ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರ ಭುಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು, ಇವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗಿ ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದು. ಬಂದರೆ
ನಮಗೆ ಶತು್ರ ಾಗಿ ನಿಂ ಾನು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲವೇ? 5 ‘ ೌಲನು ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ಾವೀದನು ಹತು್ತ
ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು’ ಎಂದು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಾಡಿದು್ದ ಈ ಾವೀದನನು್ನ ಕುರಿತೇ
ಅಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.
1
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ಆಗ ಆಕೀಷನು ಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ ನೀನು ಯ ಾಥರ್ನು. ನೀನು
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇರುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ನನಗೆ
ತೋರಿತು. ನೀನು ಬಂದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಾವ ದೋಷವನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
7 ಆದರೆ ಪ್ರ ಭುಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು
ಅವರನು್ನ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಳಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಾವೀದನು ಆಕೀಷನಿಗೆ, “ ಾನೇನು ಾಡಿದೆನು?
ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕಂಡಿ?
ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಶತು್ರ ಗ ಡನೆ ಾನೇಕೆ ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು?”
ಅಂದನು. 9 ಆಗ ಆಕೀಷನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ನೀನು ದೇವದೂತನಂತಿರುತಿ್ತೕ. ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಭುಗಳು, ‘ಇವನು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಡ ಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. 10 ಆದುದ್ದರಿಂದ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಸೇವಕರೂ, ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊತು್ತ ಮೂಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇಜೆ್ರ ೕಲಿಗೆ ಹೋದರು.
6
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ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ
ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರಿಗೂ ಬಂದು ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಳು ಾಡಿ,
2 ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವರನೂ್ನ ದೊಡ್ಡವರನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
3 ಆದರೆ
ಾರನೂ್ನ ಕೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅದು
ಸುಡಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವುದನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡು
4 ಅವರು ತಮಿ್ಮಂ ಾಗುವಷು್ಟ ಾಲ ಅತ್ತರು. 5 ಾವೀದನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ
ಅಹೀನೋವಮಳೂ, ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈ ಲಳೂ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು,
ಾವೀದನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಅವನು
ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 7 ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಏ ೕದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ತಂದನು. 8 ಆಗ
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ ಾನು ಆ ಗುಂಪನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಬಹುದೋ, ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು, “ಹಿಂದಟು್ಟ, ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು, ನೀನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
9 ಾವೀದನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರೂ ಹೊರಟು ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ
ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತ ಾರದಷು್ಟ 10 ಆ ಾಸಗೊಂಡ ಇನೂ್ನರು ಜನರು ಅಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತುಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಾವೀದನು ಉಳಿದ ಾನೂರು ಜನರನೆ್ನೕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆದನು.
11 ಅವನ ಜನರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತನು ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಅವನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದು, ಅವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿನಿ್ನ ಸಿ, ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, 12 ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣ ನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಎರಡು ಾ್ರ
ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಅನ್ನ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದ
13 ಆಗ
ಇವನು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತಲೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು
ಾರ ಕಡೆಯವನು, ಎಲಿ್ಲಯವನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು “ ಾನು ಐಗುಪ್ತನು, ಒಬ್ಬ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯ ನ ಾಸನು.
ಾನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಯಜ ಾನನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 14 ಾವು ಕೆರೇತ್ಯರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಾಲೇಬ್ಯರೂ ಇರುವ
ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
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1 ಸಮುವೇಲನು 31:5

ಾವೀದನು, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಗುಂಪು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿ
ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆ ಗುಂಪಿನವರ ಬಳಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು” ಅಂದನು. 16 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆ ಗುಂಪಿನವರು ತಮಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ದೊರಕಿದ
ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಿ, ಉಂಡು ಕುಡಿದು, ಕುಣಿ ಾಡು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ ನ ಬೈ ಲಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17 ಾವೀದನು ಮರುದಿನ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನದವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಓಡಿಹೋದ ಾನೂರು ಮಂದಿ ಾ್ರ ಯಸ್ಥರ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರೂ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 18 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಒಯಿ್ದದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಒಯಿ್ದದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಒಡವೆಗ ಾಗಲಿ, ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು
ಶತು್ರ ಗಳ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನ ಜನರು, “ಇವು ಾವೀದನ ಕೊಳೆ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದನಗಳ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
21 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಆ
ಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ ಾರದೆ ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಉಳಿದಿದ್ದ
ಇನೂ್ನರು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಅವರು ಅವನನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರನೂ್ನ ಸಂಧಿಸಿ,
ಅವರ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 22 ಆಗ ಾವೀದನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ
ದುಷ್ಟರೂ ಮೂಖರ್ರೂ ಆದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ, “ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾರದ್ದರಿಂದ, ಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿರುವ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ” ಎಂದರು. 23 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾ ಾಡಿ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶತು್ರ ಗಳ ಗುಂಪನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡ ಾರದು. 24 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ
ಾರು ಕೇಳುವರು?
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವಷು್ಟ ಾಲು ಾ ಾನು ಾಯುವವನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಉಭಯರಿಗೂ
ಸಮ ಾಗ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 25 ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.
26 ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದನಂತರ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಯೆಹೂದದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಳೆ್ಳಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಇಗೋ ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ತಂದವುಗಳಲಿ್ಲ ಇದು
ನಿಮಗೆ ಬಹು ಾನ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಬಹು ಾನ ಹೊಂದಿದವರು
ಾರೆಂದರೆ:
ಬೇತೇಲಿನವರು, ದ ಣ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಾ ೕತಿನವರು, ಯತಿ್ತೕರಿನವರು, 28 ಅರೋಯೇರಿನವರು
ಸಿ ್ಮೕತಿನವರು ಎಷೆ್ಟ ೕವದವರು, 29 ಾ ಾಲಿನವರು, ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರು, ಕೇನ್ಯರು, 30 ಹೊಮರ್ದವರು,
ಬೋ ಾ ಾನಿನವರು, ಅ ಾಕಿನವರು, 31 ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನವರು ಮತು್ತ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳವರು ಇವರೇ.
15 ಅನಂತರ

31
ೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ
ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವರಿಂದ ಅಪಜಯಹೊಂದಿ
ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಹತ ಾದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ,
ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ ಅಬೀ ಾ ಾಬನನೂ್ನ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ ಕೊಂದರು. 3 ೌಲನಿದ್ದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವು ಬಹು
ೕರ ಾಗಿತು್ತ. ಬಿಲು್ಲ ಾರನು ಅವನಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ನು. 4 ಆದುದರಿಂದ
ೌಲನು ಬಹು ಭೀತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಆಯುಧ ಾಹಕನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿವಿದು ಕೊಲು್ಲ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಜನರು ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿವಿದು, ಅಪಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಉಂಟು ಾ ಾರು”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಹೆದರಿ, “ ಾನು ಕೊಲ್ಲ ಾರೆ” ಎಂದನು. ಆದುದರಿಂದ ೌಲನು ಾನೇ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹಿರಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. 5 ೌಲನು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವನ ಆಯುಧ ಾಹಕನು
1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ
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ಕಂಡು ಾನೂ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸತ್ತನು. ಹೀಗೆ ೌಲನೂ ಅವನ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳೂ, ಅವನ ಆಯುಧ ಾಹಕನು, ಎ ಾ್ಲ ಆಳುಗಳೂ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು. 7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಭಟರು ಸೋತುಹೋದರು.
ೌಲನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಸತ್ತರು ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಗಿ್ಗನ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು.
8 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸತ್ತವರ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ೌಲನೂ
ಅವನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡು 9 ೌಲನ ತಲೆಯನು್ನ
ಕಡಿದು ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ
ಕಳುಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ದೇವ ಾ್ಥನಗಳಿಗೂ ಜಯ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿದರು. 10 ಅವನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಬೇತೆ್ಷ ಾನಿನ ಕೋಟೆ
ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಾಕಿದರು. 11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನಿಗೆ ಏನೇನು ಾಡಿದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನ
ಾಬೆಷ್
ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ 12 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು, ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗಿ, ೌಲನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ ಬೇತೆ್ಷ ಾನಿನ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ,
ಾಬೇಷಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
13
ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಾಬೇಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಿಚುಲ ವೃ ಕ್ಷದ
ಕೆಳಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ, ಏಳು ದಿನ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು.
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2 ಸಮುವೇಲನು 1:5

2 ಸಮುವೇಲನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
2 ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಸಮುವೇಲನು ಮೃ ತ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ, 1 ಮತು್ತ
2 ಸಮುವೇಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದಿ್ದತು್ತ. ಸೆಪು ್ಟಜೆಂಟ್ ಾ ಾಂತರ ಾರರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗ ಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ೌಲನ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ
ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತು್ತ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕವು
ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಾಯಿತು,
ಾವೀದನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಕುಲದ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡ ಾಯಿತು್ತ ಮತು್ತ ನಂತರ ಅವನನು್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡ ಾಯಿತು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1050-722 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಡೂ್ಯ ಟೆರೊನೊಮಿಸಿ್ಟಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ (ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ ಇತಿ ಾಸದ) ಾಗ ಾಗಿ ಇದು
ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಾಬೆಲಿನ

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಒಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲ, ಾವೀದನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಮೂಲ
ಾಚಕರು, ಾಗೆಯೇ ಅವರ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
2 ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕವು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಖಲೆ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು
ಾವೀದನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅದರ ಐತಿ ಾಸಿಕ ಸನಿ್ನವೇಶದಲಿ್ಲ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಾವೀದನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಾಜಕೀಯ ಮತು್ತ ಾಮಿರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಾಗಿ ಾಡಿದನು (2 ಸಮು 5:612; 6:1-17). ಯೆಹೋವನ ಾತು (2 ಸಮು 7:4-16) ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಾತುಗಳು (2 ಸಮು
23:1-7) ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಒತಿ್ತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೆಸಿ್ಸೕಯನ ಸಹಸ್ರ ವಷರ್ದ
ಪ್ರ ಭುತ್ವವನು್ನ ಸಹ ಪ್ರ ಾದ ಾ ರೂಪ ಾಗಿ ಸೂಚಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಏಕೀಕರಣ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾವೀದನ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಉದಯ — 1:1-10:19
2. ಾವೀದನ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಪತನ — 11:1-20:26
3. ಅನುಬಂಧ — 21:1-24:25
ೌಲನ
ೕ ಾತನರ ಮರಣದ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದು್ದ
ೌಲನು ಸತ್ತನಂತರ, ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನ
ಇದ್ದನು. 2 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಾಣ್ಯ ದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನೆಲದ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನು ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣು್ಣ
ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 3 ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
“ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಣ್ಯ ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ಆಗ
ಾವೀದನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಾಯರ್ವೇ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸು” ಅನ್ನಲು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಅನೇಕರು ಾಯಗೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದರು.
ೌಲನೂ ಅವನ
ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಮರಣಹೊಂದಿದರು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 5 ಾವೀದನು ಈ ವತರ್ ಾನ
1
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2 ಸಮುವೇಲನು 1:24

ತಂದ ಆ ಾ್ರ ಯಸ್ಥನಿಗೆ “ ೌಲನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಸತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಲು ಅವನು, 6 “ ಾನು ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ೌಲನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನೂ್ನರಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ರಥಗಳು ಮತು್ತ ಾಹುತರು ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ
ಬರುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 7 ಅವನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಕರೆದನು. 8 ಾನು, ‘ಇಗೋ
ಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋ ಾಗ ಅವನು ‘ನೀ ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ‘ ಾನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯ ನು’
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟ ನು. 9 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ದಯೆ ಾಡಿ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಹಿಡಿದದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಾನು ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವನು ಬಿದ್ದನಂತರ ಬದುಕ ಾರನೆಂದು ನೆನಸಿ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಕಿ, ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲಣ ಕಿರೀಟವನೂ್ನ ತೋಳಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬಳೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ನಿನಗೆ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 11 ೌಲನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ,
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹೃ ತ ಾದದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
12 ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಗೋ ಾಡಿ, ಅತು್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಉಪ ಾಸ
ಾಡಿದರು.
13 ಾವೀದನು ವತರ್ ಾನ ತಂದ ಯುವಕನನು್ನ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಯವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು,
“ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿರುವ ಅ ಾಲೇಕ್ಯ ನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 14 ಾವೀದನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ
15 ತನ್ನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಕರೆದು, “ಹೋಗಿ ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವನು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯ ನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು. 16 ಾವೀದನು, “ಈ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಇರಲಿ. ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆನೆಂದು ನಿನ್ನ ಾಯೇ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ
ಹೇಳಿತು” ಅಂದನು.
ಾವೀದನು ೌಲ
ೕ ಾ ಾನರನು್ನ ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ ಶೋಕಗೀತೆ
ಾವೀದನು ೌಲ
ೕ ಾತನರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ರಚಿಸಿ, 18 ಬಿಲೆ್ಲ ಎಂಬ
ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಗೀತವು
ಾ ಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ*
ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
19 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ †ವೈ ಭವವು ನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಮಣು್ಣ
ಾ ಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅ
್ಯ ೕ
17

ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳೇ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹತ ಾದಿರಿ.
ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರಬೇಡಿರಿ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಹೆಂಗಸರು ಸಂತೋಷಿ ಾರು. ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಉ ಾ್ಲಸಪಟಾ್ಟರು.

20 ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರಿ.
21

ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಂಜು, ಮಳೆಯು, ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಫಲಿಸುವ ಹೊಲಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋಗಲಿ. ಅಲಿ್ಲ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳ ಗು ಾಣಿಗಳು ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ.
ೌಲನ ಗು ಾಣಿಯೂ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಲ್ಲದವನ ಗು ಾಣಿಯಂತೆ ಬಿದಿ್ದದೆ.
22
ೕ ಾ ಾನನ ಬಿಲು್ಲ ಹತ ಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಹೀರದೆಯೂ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳ ಕೊಬ್ಬ ನು್ನ
ರುಚಿಸದೆಯೂ ಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ೌಲನ ಕತಿ್ತಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
23
ೌಲ
ೕ ಾ ಾನರು ಪಿ್ರ ಯರೂ ಮನೋಹರರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಜೀವಿಸು ಾಗಲೂ
ಾಯು ಾಗಲೂ ಅಗಲಿದವರಲ್ಲ.
ಅವರು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವುಳ್ಳವರು,
ಸಿಂಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಲವುಳ್ಳವರು.
24 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಿ್ತ ೕಯರೇ,
ೌಲನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಉ ಾ್ಲಸಕರ ಾದ ರ ಾ್ತಂಬರಗಳನು್ನ
್ರ
ಉಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿದವನು ಆತನೇ ಅಲ್ಲ ೕ?
*
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2 ಸಮುವೇಲನು 2:15

ಅ

್ಯೕ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳೇ, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಿರಿ.
ೕ ಾ ಾನನು ನಿಮ್ಮ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗಿ ಬಿದ್ದನ ಾ್ಲ
26
ೕ ಾ ಾನನೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂಕಟವುಂಟಾಗಿದೆ. ನೀನು
ನನಗೆ ಮನೋಹರ ಾಗಿದಿ್ದ. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದದು್ದ. ಅದು ಸತಿ
ಪೆ್ರ ೕಮಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದದು್ದ.
27 ಅ
್ಯೕ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹತ ಾದರು, ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳು ಹೇಗೆ ಾ ಾದವು.”

2
ಾವೀದನಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿ ಾಜಾಭಿಷೇಕ ಾದದು್ದ
1 ಅನಂತರ
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ ಾನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಾವು ಾದರು ಒಂದು
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದನು. ಅವನು ತಿರುಗಿ,
“ ಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕಿ್ಕತು. 2 ಆಗ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಅಹೀನೋವಮಳನೂ್ನ, ಕಮೇರ್ಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾಲನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈ ಲಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 3 ಾವೀದನ ಜನರೂ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದರು.
4 ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕುಲಕೆ್ಕ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ೌಲನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದವರು
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ದೇಶದವರೇ ಎಂಬ
ಸಂಗತಿಯು ಾವೀದನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 5 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
“ನೀವು ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ೌಲನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗಲಿ. 6 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. ಈ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಉಪ ಾರ
ಾಡುವೆನು. 7 ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ತಮ್ಮ
ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರಸ ಾದ ೌಲನು ಸತು್ತಹೋದರೂ ನೀವು ಶೂರ ಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ
ಕೈ ಗಳು
ೕಲುಬೀಳದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದದು್ದ

ೌಲನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ ನೇರನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೆ್ನೕರನು ೌಲನ ಮಗ ಾದ *ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ
ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 9 ಅವನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್, ಆಶೇರ್,
ಇಜೆ್ರ ೕಲ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಜನರಿಗೂ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದನು.
10 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಆಳತೊಡಗಿ ಎರಡು
ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾತ್ರ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 11 ಾವೀದನು
ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ಏಳು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು.
8

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ
ಒಂದು ದಿನ ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ, ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಸೇವಕರೂ
ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಬಂದರು. 13 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನೂ
ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಹೊರಟು ಅವರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಕೆರೆಯ ಹತಿ್ತರ ಸಂಧಿಸಿ, ಒಂದು ಗುಂಪು
ಕೆರೆಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 14 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಎರಡು ಕಡೆಯ ತರುಣರು ಎದು್ದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಧಿರ್ಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ೕ ಾಬನು, “ಆಗಲಿ” ಅಂದನು. 15 ಆಗ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಕಡೆಯವ ಾದ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು, ಾವೀದನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯೂ ಸಮಸಂಖೆ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟು
12

*
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ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಎದು ಾಳಿಯ ತಲೆಹಿಡಿದು, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ
ತಿವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸತು್ತ ಬಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “†ಹೆ ಾ್ಕತ್ ಹಸೂ್ಸರಿಂ”
ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 17 ಅನಂತರ ಆ ದಿನ
ೕರ ಯುದ್ಧ ಾಯಿತು. ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ
ಾವೀದನ ಸೇವಕರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಅ ಾಹೇಲನ ಮರಣ
ಚೆರೂಯಳ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕ ಾದ
ೕ ಾಬ, ಅಬೀಷೈ, ಅ ಾಹೇಲ ಎಂಬುವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದ್ದರು. ಅ ಾಹೇಲನು ಅಡವಿಯ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಚುರುಕು ಾಲಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. 19 ಇವನು
ಎಡ ಾ್ಕದರೂ ಬಲ ಾ್ಕದರೂ ತಿರುಗದೇ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. 20 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ,
“ನೀನು ಅ ಾಹೇಲನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು ೌದೆಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 21 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ, ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯುವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಸುಲಿದುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅ ಾಹೇಲನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 22 ಅಬೆ್ನೕರನು ತಿರುಗಿ ಅ ಾಹೇಲನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು, ಾನೇಕೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಬೇಕು?
ಾಗೆ
ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿ” ಅಂದನು. 23 ಅ ಾಹೇಲನು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪದ
ಾರಣ ಅಬೆ್ನೕರನು ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಳಗೆ ತಿವಿದನು. ಬಜಿರ್ಯು ಅವನ
ಬೆನಿ್ನ ನಿಂದ ಾಯು್ದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. ಅ ಾಹೇಲನು ಸತು್ತ
ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. 24 ಆದರೆ
ೕ ಾಬನೂ, ಅಬೀಷೈ ಯೂ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು “ಅ ಾ್ಮ” ಎಂಬ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನ ಾಯಿತು. ಆ
ಗುಡ್ಡವು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗೀಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 25 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು
ಒಂದೇ ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಬೆ್ನೕರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತರು.
26 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು, “
ೕ ಾಬನನು್ನ ಕತಿ್ತಯು
ಾ ಾಗಲೂ ತಿನು್ನತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೋ? ಹಗೆತನವೇ
ಇದರ ಅಂತ್ಯ ಫಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ ೕ? ಸಹೋದರರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ವುದು ಾಕೆಂದು ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೆ
ಾ ಾಗ ಆ ಾಪಿಸುವಿ” ಎಂದನು. 27 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾಬನು, “ದೇವರ ಜೀವ ಾಣೆ, ಈಗ
ನೀನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಾಳೆ ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಕೂಡಲೇ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಿದನು. 28 ಆಗ ಅವರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 29 ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆ ಾಟಿ, ‡ಬಿಥೊ್ರ ೕನ ಕಣಿವೆಯನು್ನ
18

ಾದು, ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಸೇರಿದರು.
30
ೕ ಾಬನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ಬಿಟು್ಟ, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿ
ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಾವೀದನ ಹತೊ್ತಂಬತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರೂ ಅ ಾಹೇಲನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ
ಾವೀದನ ಸೈ ನಿಕರು ಅಬೆ್ನೕರನ ಜನ ಾಗಿರುವ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮುನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕೊಂದಿದ್ದರು. 32 ಅವರು ಅ ಾಹೇಲನ ಶವವನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅನಂತರ
ೕ ಾಬನೂ, ಅವನ ಜನರೂ ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಸೂ
ೕರ್ದಯ ಾಯಿತು.

3

1 ಬಹು

ದಿನಗಳವರೆಗೆ ೌಲನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.
ಾವೀದನು ಬಲಗೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದನು. ೌಲನ ವಂಶವು ದುಬರ್ಲ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂತು.
ಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು; ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಅ ್ನೕನನು, ಇವನು
ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 3 ಎರಡನೆಯವನು ಕಿ ಾಬನು. ಇವನು
2

†

2:16 ಅಥ ಾ ಹದಗತಿ್ತ ಹೊಲ.

‡

2:29 ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗಯೆ ಾ್ಲ.

2 ಸಮುವೇಲನು 3:4

432
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ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ
ಾ ಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈ ಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
ಮೂರನೆಯವನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು. ಇವನು ಗೆಷೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ
ಾಕಳ ಪುತ್ರ ನು.
4 ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅದೋನೀಯನು. ಇವನು ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗನು. ಐದನೆಯವನು ಶೆಫಟ್ಯ ನು, ಇವನು
ಅಬೀಟಲಳ ಮಗನು. 5 ಆರನೆಯವನು ಇ ಾ್ರ ಮನು. ಇವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಎಗ್ಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ.
6

ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸೇರಿದು್ದ

ೌಲನ ವಂಶದವರಿಗೂ
ಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ
ೌಲನ
7 ಅ
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾಹನ ಮಗ ಾದ ರಿಚ್ಪಳು
ೌಲನ
ಉಪಪತಿ್ನ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಒಂದು ದಿನ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ, “ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಕೂಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ಅಬೆ್ನೕರನು ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗೆ, “ಈ ವರೆಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೌಲನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಅವನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ
ದಯೆತೋರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾವೀದನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವಷೆ್ಟ. ಈಗ ಈ ಹೆಂಗಸಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇನು ಯೆಹೂದ ಾಯಿಯ ತಲೆ
ೕ? 9 ಾನು ಅರಸುತನವನು್ನ
ೌಲನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದ ವರೆಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ, 10 ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಾವೀದನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಲಿ” ಅಂದನು.
11 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಏನೂ ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರದೆ ಹೋದನು.
ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ದೇಶವು ಾರದು? ನೀನು
ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರ ಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೈ
ೕಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ಒಳೆ್ಳಯದು, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ ಾಯ ಬೇಕು. ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬರು ಾಗ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾರದಿದ್ದರೆ,
ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಕೂಡದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 14 ಆಗ ಾವೀದನು ೌಲನ
ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನೂರು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ತಂದು ಕೊಟು್ಟ ವರಿಸಿದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ನನಗೊಪಿ್ಪ ಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 15 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಲಯಿಷನ ಮಗನೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡನೂ ಆದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನ ಮನೆಗೆ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 16 ಆಗ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನು ಬಹುರೀಮಿನವರೆಗೆ ಅಳು ಾ್ತ
ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. ಅನಂತರ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನಿಗೆ, “ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.
17 ಅಬೆ್ನೕರನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು
ದಲು
ಅಪೇ ಸಿದಂತೆಯೇ ಈಗ
ಾಡಿರಿ. 18 ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಗೂ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳ
ಕೈ ಗೂ ತಪಿ್ಪ ಸುವನೆಂದು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಅವನು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ರಿಗೂ ಇದೇ
ಪ್ರ ಾರ ಹೇಳಿದನು. ತರು ಾಯ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಹೊರಟನು. 20 ಅವನು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರಿಗೂ ಔತಣ
ಾಡಿಸಿದನು.
21 ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
12 ಅನಂತರ ಅಬೆ್ನೕರನು
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ಅಬೆ್ನೕರನ ಹತೆ್ಯ

22

ಸುಲಿಗೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಾವೀದನ ಭಟರು
ೕ ಾಬನೂ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳ
ಡನೆ
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಅವನು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು. 23 ಸೈ ನ ್ಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ
ೕ ಾಬನು ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಬಂದಿದ್ದನೆಂದೂ, ಅರಸನು ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ ತಿಳಿದು, ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 24 “ನೀನು
ಾಡಿದೆ್ದೕನು? ಅಬೆ್ನೕರನು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನಂತೆ. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? 25 ನೇರನ ಮಗ ಾದ
ಅಬೆ್ನೕರನ ಸಂಗತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? ಅವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನೀನು ಏನೇನು
ಾಡುತಿ್ತರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ
ಬಂದಿದ್ದನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 26
ೕ ಾಬನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ
ಕರೆತರುವಂತೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಹೋಗಿ ಸಿ ಾ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದು ಾವೀದನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 27 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ೕ ಾಬನು ಅವನನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಸಂ ಾಷಣೆಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಊರ ಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದು
ಕೊಂದನು.
28 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊ ಾ್ತದ ಮೇಲೆ ಈ ವತರ್ ಾನವು
ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಅವನು, “ನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ ರ ಾ್ತಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಾನೂ, ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ವೂ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸ ಾ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು.
29 ಈ ಅಪ ಾಧವು
ೕ ಾಬನ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಲಿ. ಅವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಹ ಾ್ರ ವವುಳ್ಳವರೂ (ರಕ್ತ, ಕೀವುಸ್ರ ವಿಸುವ ಚಮರ್ ರೋಗ), ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳೂ, ಕುಂಟರೂ,
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾಗುವವರೂ, ಭಿ ೕ ಬೇಡುವವರು ಇದೆ್ದೕ ಇರಲಿ” ಅಂದನು. 30 ಅಬೆ್ನೕರನು ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನ
ಸಮೀಪದ ಾ್ಲದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ ಅಬೀಷೈ ಯರ ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸಿದು್ದ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು
ೕ ಾಬನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೂ, “ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಅಬೆ್ನೕರನ ಶವದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾನು ಶವ ಾತೆ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. 32 ಅಬೆ್ನೕರನ ಶವವನು್ನ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅರಸನು ಅವನ ಸ ಾಧಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅತ್ತರು. 33 ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕುರಿತು,
31

“ಅಬೆ್ನೕರನೇ ನಿನಗೆ ಮೂಖರ್ರಿ ಾಗುವಂತೆ ದುಮರ್ರಣ ಾಯಿತೋ?
34 ನಿನ್ನ ಕೈ ಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಗಳು ಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ದುಷ್ಟರಿಂದ ಹತ ಾದಂತೆ ಹತ ಾದಿ”
ಎಂದು ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಜನರು ತಿರುಗಿ ಅತ್ತರು.
35 ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ
ಎಬಿ್ಬ ಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು, “ಸೂಯರ್ನು ಮುಣುಗುವ
ದಲು ಾನು
ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಾವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ”
ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದನು. 36 ಜನರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಮೆಚಿ್ಚದರು. ಅರಸನು ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ಾಯಿತು. 37 ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ ಕೊಲೆಯಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವನ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಅದೇ ದಿನ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 38 ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈ ದಿನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವನು, ಪ್ರ ಭುವೂ, ಮ ಾಪುರುಷನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ.
39 ಾನು ಾಜಾ್ಯ ಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಏನೂ
ಾಡ ಾರದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಚೆರೂಯಳ
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ಾರದವರು ಯೆಹೋವನೇ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು

4

ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
1 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ
ಅವನ ಕೈ ಗಳು
ೕಲುಬಿದ್ದವು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಕಳವಳಗೊಂಡರು. 2 ೌಲನ ಮಗನಿಗೆ ಾಣ,
ರೇ ಾಬ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದ ಬೇರೋತಿನವ ಾದ
ರಿ ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕಳು. ಬೇರೋತ ಎಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮ. 3 ಆದರೆ ಬೇರೋತ್ಯರು
ಗಿತ್ತಯಿಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
4 ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಕುಂಟ ಾಗಿದು್ದ ಹೇಗೆಂದರೆ, ೌಲ
ೕ ಾ ಾನರು ಸತ್ತರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನಿಂದ ಬಂ ಾಗ,
ಐದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಾದಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ
ಅವನು ಬಿದು್ದ ಕುಂಟ ಾದನು.
5 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮನೆ
ಳಗೆ ಮಲಗಿರು ಾಗ ಬೇರೋತಿನ ರಿ ್ಮೕನನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ರೇ ಾಬ್, ಾಣ ಎಂಬುವರು ಅವನ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 6 ಆಗ ಾಗಿಲು ಾಯುವವಳು
ಗೋದಿ ಕೇರುತಿ್ತದು್ದ ಾಗೆಯೇ ತೂಕಡಿಸಿ ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾಣ ಮತು್ತ ರೇ ಾಬರು ಕಂಡು
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಒಳಗೆ ಜಾರಿಕೊಂಡರು. 7 ಅವರು ಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಅರಸನನು್ನ
ಹೊಡೆದು, ಕೊಂದು ಾಕಿ, ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, 8 ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆ ತಲೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿ, “ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಜೀವತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಾದ ೌಲನ ಮಗ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆ.
ಅರಸ ಾದ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿ ಾಗಿ ೌಲನಿಗೂ ಅವನ ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 9 ಾವೀದನು ಬೇರೋತಿನ ರಿ ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕ ಾದ ರೇ ಾಬ್, ಾಣರಿಗೆ,
10 “ ೌಲನ ಮರಣ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಾವಿಸಿ ಬಂದು, ನನಗೆ ಹೇಳಿದವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆಯೆಂಬ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನಲ್ಲ ೕ? 11 ಮ ಾ
ದುಷ್ಟ ಾದ ನೀವು ನೀತಿವಂತನ ಮನೆ
ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು
ಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ರ ಾ್ತಪ ಾಧ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದು
ಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 12 ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು ಇವರನು್ನ ಕೊಂದು, ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ, ಶವಗಳನು್ನ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನ ಕೆರೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಾಕಿದರು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯನು್ನ
ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೆ್ನೕರನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.

5
ಾವೀದನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾದದು್ದ
ಅನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳವರು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, 2 ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ, ೌಲನ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದವನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೋವನು,
‘ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಯಕನೂ ಾಲಕನೂ ಆಗಿರುವಿಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ”
3 ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸ ಾದ
ಅಂದರು.
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು
ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದರು. 4 ಾವೀದನು ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಅರಸ ಾಗಿ, ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 5 ಅವನು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಯೆಹೂದ
1
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ಕುಲ ಂದನೆ್ನೕ ಆಳಿದು್ದ ಏಳು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಆಳಿದು್ದ ಮೂವತು್ತ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು. 6 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೇಶದ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗ ಾದ ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟನು.
ಅವರು ಇವನು ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರ ಾರೆ, ಕುರುಡರು
ಕುಂಟರು ಇವರೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 7 ಅದರೂ ಾವೀದನು ಾವೀದನಗರ
ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಚೀ
ೕನಿನ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
8 ಆ ದಿನ ಾವೀದನು, “ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನು, ಜಲ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹತಿ್ತ
ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಕುರುಡರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುಂಟರನು್ನ ಕಂದಕದಲಿ್ಲ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದುದರಿಂದ “ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ *ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರ ಾಗದು” ಎಂಬ
ಾದೆಯುಂಟು.
ಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಾವೀದನು ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಾವೀದ ನಗರವೆಂದು ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸು ಾ್ತ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
10 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಮಿಲೊ್ಲೕವಿನಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ, ಒಳಗಣ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಆಧಿಕ ಪ್ರ ಬಲಗೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದನು. 11 ತೂರಿನ
ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಾವೀದನಿಗೆ ದೂತರನೂ್ನ, ದೇವ ಾರುಮರಗಳನೂ್ನ, ಬಡಗಿಯವರನೂ್ನ
ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 12 ಇದರಿಂದ
ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜನ ಾ್ನ ಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 13 ಾವೀದನು
ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಪತಿ್ನಯರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಉಪಪತಿ್ನಯರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಶಮೂ್ಮ ವ, ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್,
ಸೊಲೊ ೕನ್, 15 ಇ ಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷೂವ, ನೆಫೆಗ್,
ಾಫೀಯ, 16 ಎಲೀ ಾಮ, ಎ ಾ್ಯ ದ ಮತು್ತ
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.
9

ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಎರಡು ಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.
ಾವೀದನು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ದುಗರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 19 ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ? ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವಿ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಹೋಗು ಾನು ಹೇಗೂ ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಆಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, “ಯೆಹೋವನು ಕಟೆ್ಟ ಒಡೆದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ
ತನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಯುದ್ಧ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “† ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ
17 ಇ

ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
22 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇನೊ್ನಮೆ ್ಮ ಹೊರಟು ಬಂದು ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 23 ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನೇರ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಬೇಡ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ, ಾ ಾ ಮರಗಳಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. 24 ಆ ಾ ಾ ಮರಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸು ಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೊರಟನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರ ಮೇಲೆ
*

5:8 ಅಥ ಾ ಯೆಹೋವನ ಮನೆ.

†

5:20 ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವವನು.
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ಾಳಿ ಾಡು” ಎಂದನು.
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ಗೆಬದಿಂದ ಗೆಜೆರಿನವರೆಗೂ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
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ಾಡಿ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ

6

ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದದು್ದ
ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರ ಸಂಗಡ 2 ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಾ ಾ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದನು. ಆ ಮಂಜೂಷವು ದೇವ ಾಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆರೂಬಿಯರ ನಡುವೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮದಿಂದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಅಬೀ ಾ ಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು, ಅದನು್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯ
ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದರು. ಅಬೀ ಾ ಾಬನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಉಜ್ಜ ನೂ ಮತು್ತ ಅಹಿ
ೕವನೂ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಾಗರ್
ತೋರಿಸು ಾ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 4 ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅಬೀ ಾ ಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ದೇವರ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಅಹಿ
ೕವನೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಾವೀದನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ
ಶಂಕುಮರದಿಂದ (ಸೈ ಪ ್ರ ಸ್ ಮರ) ಾಡಿದ ಕಿನ್ನರಿ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ದಮ್ಮ ಡಿ, ಝಲ್ಲರಿ, ಾಳ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನತರ್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಹೋದರು. 6 ಅವರು ಾಕೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಎತು್ತಗಳು ಎಡವಿದ್ದರಿಂದ ಉಜ್ಜ ನು ಕೈ ಚಾಚಿ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಉಜ್ಜ ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಈ ತಪಿ್ಪ ಗೆ ಅವನನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ ಮಂಜೂಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 8 ಯೆಹೋವನು ಉಜ್ಜ ನನು್ನ
ಹತ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಪೆರೆಚ್ ಉಜಾ್ಜ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. 9 ಆ ದಿನ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, “ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದುಕೊಂಡು, 10 ಅದನು್ನ
ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ತರಲೊಲ್ಲದೆ ಗತ್ ಊರಿನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವು ಗತ್ ಊರಿನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇತು್ತ. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಮಂಜೂಷದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಓಬೇದೆದೋಮನನೂ್ನ ಅವನಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಓಬೇದೆದೋಮನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ತಂದನು. 13 ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತವರು ಆರು ಹೆಜೆ್ಜ ನಡೆದ ನಂತರ, ಾವೀದನು ಒಂದು ಎತ್ತನೂ್ನ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನೂ್ನ
ಯಜ್ಞ ಾಡಿದನು. 14 ಾವೀದನು ಾರಿನ ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
1 ಅನಂತರ

ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಕುಣಿ ಾಡಿದನು. 15 ಹೀಗೆ ಾವೀದನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಅಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ,
ತುತೂ್ತರಿ ಊದು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದರು. 16 ಮಂಜೂಷವು ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿ, ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ, ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು 17 ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದು ಾವೀದನು ಾಕಿಸಿದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ ್ಟರು.
ಆಗ
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 18 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 19 ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ಹೆಂಗಸಿಗೂ
ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಒಂದು ತುಂಡು ಾಂಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣ ನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಕೊಡಿಸಿದರು.
ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
20 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ಮೀಕಲಳು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಎಂಥ ೌರವದಿಂದ
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ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಹುಚ್ಚರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನಂತೆ ತನ್ನ ಜನರ ಾಸಿಯರ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದ್ದನ ಾ್ಲ” ಅಂದಳು.
21 ಆಗ ಾವೀದನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ, “ಇದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟೕ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ
ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇನೂ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿ ಾಡುವೆನು. 22 ಇದಕಿ್ಕಂತ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ತಿರ ಾ್ಕರ ಹೊಂದುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಅಲ್ಪ ನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ
ಾಸಿಯ ಾದರೋ ಹೇಗೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುವರು” ಎಂದನು. 23 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳಿಗೆ
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

7

ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಸುತ್ತಣ ವೈ ರಿಗಳ ಭಯವೆ ಾ್ಲ ತಪಿ್ಪಹೋಗಿ ಅರಸನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಅರಸನು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು
ದೇವ ಾರು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಾದರೂ ಬಟೆ್ಟಯ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಾ ಾನನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಾಡು.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು.
4 ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಾತು ಕೇಳಿ ಬಂತು. 5 ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಹೋಗಿ
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ‘ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ? 6 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗು ಾರದಲೆ್ಲೕ
ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಅವರೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸಿದೆನು. 7 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಲಿಸುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ನನಿ್ನಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾವ ಕುಲ ಾಯಕನ ಾ್ನದರೂ
ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಮನೆಯನೆ್ನೕಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದೆನೋ?’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಕುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಡವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಾಯಕನ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆನು. 9 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನು. ಲೋಕದ ಮ ಾ ಪುರುಷರ ಹೆಸರಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವೆನು.
10 ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾವ ಭಯವು ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. 11 ಪೂವರ್ ಾಲದಲೂ್ಲ ಾನು ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಾಲದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ದುಷ್ಟರು ಅವರನು್ನ
ಕುಗಿ್ಗಸಿದಂತೆ ಇನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಶತು್ರ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ *ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ವೆನೆಂದು ಾತು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
1

12 ನಿನ್ನ

ಆಯು ಾ್ಕಲವು ಮುಗಿದು, ನೀನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, ಅವನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 13 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟವನು.
ಾನು ಅವನ ಾಜ್ಯ ದ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 14 ಾನು
ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು. ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದರೆ ತಂದೆ
ಮಗನಿಗೆ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ಮತು್ತ ನರಪುತ್ರರಂತೆ ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 15 ಆದರೂ
ನನ್ನ ನಿಷೆ್ಠಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಾಗೆ ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ೌಲನನು್ನ ನಿನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನ ಾ್ಲ 16 ನಿನ್ನ ಮನೆಯೂ ಅರಸುತನವೂ ಸ ಾ ಾಲ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು’ ” ಎಂದು 17 ಾ ಾನನು ತನಗುಂಟಾದ
ದಶರ್ನದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
*
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ಾವೀದನ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ಕತರ್ ಾದ,
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನೆಷ್ಟರವನು? ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು? ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ತಂದಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
19 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ಇದು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪವೆಂದು ಾಣಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂ ಾನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ. ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನು ಾನವ ಾದ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಹೀಗೆ ವತಿರ್ಸುವುದು ಎಂ ಾ ಾಗ್ಯ. 20 ಕತರ್ನೇ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ
ಬಲೆ್ಲ.
ಾನು ಇನೆ್ನೕನು ಹೇಳಲಿ? 21 ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ
ಇ ಾ್ಟ ನು ಾರ ಾಗಿ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಅನುಭವಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಉಂಟು ಾಡದಿ್ದೕ. 22 ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು. ನಿನ್ನ ಸ ಾನರು
ಾರೂ
ಇಲ್ಲ. ಾವು ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. 23 ನಿನ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಜ ಾಂಗವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾವುದಿದೆ? ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ, ಸ್ವಪ ್ರ ಜೆಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ, ಐಗುಪ್ತರು
ದ ಾದ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈ ಗೂ ಅವರ ದೇವತೆಗಳ ಕೈ ಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ರ ಸಿ, ಅವರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ನಿನ್ನ ದೇಶಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಭಯಂಕರ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದಿ.
24 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ
ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾದಿ. 25 ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು. ಅದು ಸ ಾ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ. 26 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಾಮಧೇಯಗಳಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಮನೆಯು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ. 27 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ‘ ಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಕಟು್ಟವೆನು’ ಎಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡನು. 28 ಕತರ್ನೇ,
ಯೆಹೋವನೇ! ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಈ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ ನೀನು ದೇವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ. ನಿನ್ನ
ಾಕ್ಯ ವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. 29 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವಿರಲಿ. ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ!
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದವನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನ
ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ೌ ಾಗ್ಯ ವಿರಲಿ” ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದನು.
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ಾವೀದನ ಜಯಗಳು
ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರ
ಾಜ ಾನಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಡಳಿತವನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡಿಸಿ, ಪ್ರ ತಿ ಮೂರನೆಯ
ಎರಡು ಾಗದ ಜನರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಮೂರನೆ ಾಗದ ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಉಳಿದ
ೕ ಾಬ್ಯರು
ಾವೀದನ ಾಸ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು.
3 ಾವೀದನು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ರೆಹೋಬನ ಮಗನೂ ಚೋಬದ ಅರಸನೂ ಆದ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 4 ಅವನು
ಅವರ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಾಹುತರನೂ್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನೂರು
ಕುದುರೆಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಮಿ ಾ್ಕದ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂ ಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
5 ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ಯರು, ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ ರ ಸಲು ಬಂ ಾಗ
ಾವೀದನು
6
ಅವರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಅನಂತರ ಾವೀದನು
ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡನಿ್ನರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅವನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಕಪ್ಪಕೊಡುವವ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಜಯದೊರಕಿತು.
1
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ಅವನು ಹದದೆಜೆರನ *ಸೇವಕರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಾವೀದನು ಹದದೆಜೆರನ ಪಟ್ಟಣಗ ಾದ
ಬೆಟಹದಿಂದಲೂ ಬೇರೋತೈ ಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಾಮ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
9
ಾವೀದನು ಹದದೆಜೆರನ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಹ ಾತಿನ ಅರಸ ಾದ
ತೋವಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 10 ತೋವಿಗೂ ಹದದೆಜೆರನಿಗೂ ವಿರೋಧವಿತು್ತ. ಾವೀದನು ಹದದೆಜೆರನ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತೋವು ಾವೀದನನು್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಹರಸುವುದಕೂ್ಕ
ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಬರು ಾಗ ಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳ,
ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ತಂದನು.
11 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಇವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನಂದ ಅಪಜಯಹೊಂದಿದ ಅ ಾಮ್ಯರೂ,
ೕ ಾಬ್ಯರೂ,
ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಎಂಬ ಈ ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದಲೂ,
12 ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ರೆಹೋಬನ ಮಗ ಹದದೆಜೆರನಿಂದಲೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರವನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.
13 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಉಪಿ್ಪ ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಬಹು ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿ ಹೊಂದಿದನು. 14 ಾವೀದನು ಎದೋಮಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾವಲುದಂಡನಿ್ನರಿಸಿದನು. ಎದೋಮ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನ ಾಸ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಜಯವುಂಟಾಯಿತು.
7

ಾವೀದನ ಸರ ಾರರು
ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿ, ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳಿಂದ ನಡೆಸು ಾ್ತ
16 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ಬಂದನು.
ೕ ಾಬನೂ ಅವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಅಹೀಲೂದನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಾಜವಂಶಸ್ಥದ ಇತಿ ಾಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. 17 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ
ಚಾದೋಕನೂ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ಅವನ
ಾಜಕರು, ಸೆ ಾಯನು ಲೇಖಕನು,
18 ಯೆಹೋ
ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲು ದಂಡುಗಳ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು. ಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು † ಾಜನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಾವೀದನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದು್ದ
ಒಂದು ದಿನ ಾವೀದನು, “ ೌಲನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಅವರಿಗೆ
ೕ ಾ ಾನನ ಸಲು ಾಗಿ ದಯೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎನ್ನಲು, 2 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ೌಲನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಚೀಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅರಸನು ಅವನನು್ನ,
“ನೀನು ಚೀಬನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಚೀಬನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು. 3 ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ ೌಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಹೇಳು, ಾನು
ದೇವರನು್ನ ನೆನಸಿ ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಆಗ ಚೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ “
ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ
ಎರಡೂ ಾಲು ಕುಂಟಾದ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಅರಸನು, “ಅವನು ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಚೀಬನು, “ಲೋದೆ ಾರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
5 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಲೋದೆ ಾರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ
6
ಮಗ ಾದ
ಾಕೀರನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿದನು.
ೌಲನ
ಮ್ಮ ಗನೂ,
ೕ ಾ ಾನನ
ಮಗನೂ ಆದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಾವೀದನು
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ ಅನ್ನಲು ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
1

*

8:7 ಅಥ ಾ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು.

†

8:18 ಅಥ ಾ

ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಆಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ನೆನಸಿ ನಿನಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಾದ ೌಲನ ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಮತು್ತ ನೀನು
ಪ್ರ ತಿ ದಿನ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲೆ್ಲೕ ಊಟ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅರಸನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ಸತ್ತ ಾಯಿಯಂತಿರುವ ನನ್ನ ನು್ನ ನೀನು ಕಟಾ ಸಲು ನಿನ್ನ
ಾಸ ಾದ ಾನು ಎಷ್ಟರವನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7

ಅನಂತರ ಾವೀದನು ೌಲನ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ
ೌಲನಿಗೂ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವನ
ಮ್ಮ ಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 10 ನೀನು,
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಸರು ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನ
ಮ್ಮ ಗನ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ವ್ಯ ವ ಾಯ
ಾಡಿ, ಅದರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಇವರ ಮನೆಯವರ ಅಶ ಾಥರ್ ಾಗಿ (ಜೀವ ಾಂಶ ಾ್ಕಗಿ) ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು.
ಆದರೆ ಮೆಫೀಬೋಶೆತಿ್ತ ಾದರೋ ನಿತ್ಯ ವೂ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಭೋಜನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಚೀಬನಿಗೆ ಹದಿನೈ ದು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರು.
9

ಚೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಡೆಯುವನು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಈ ಪ್ರ ಾರ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾಜಪುತ್ರರಂತೆ ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುವವ ಾದನು. 12 ಅವನಿಗೆ ಮೀಕನೆಂಬೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿದ್ದನು. ಚೀಬನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ,
ಅವನ ಸೇವಕ ಾದರು. 13 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಾಜಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಎರಡು ಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾಗಿದ್ದವು.
11

10
ಾವೀದನು ಅ

್ಮೕನಿಯರ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ

ಾಡಿದು್ದ

1 ಇ ಾದ ನಂತರ ಅ
್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು ಸತ್ತನು.
ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
2
ಾನೂನನು ಅರಸ ಾದನು.
ಾವೀದನು, “ ಾ ಾಷನು ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಾನು ಅವನ ಮಗ
ಾನೂನನಿಗೂ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದುಕೊಂಡು, ಪಿತೃ ಶೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾವೀದನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು
3 ಅ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
ಾನೂನನಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸಂತೈ ಸುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುವವನು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದೋ? ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ,
ಾ್ವಧಿನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಇದರಿಂದ
ಾನೂನನು ಾವೀದನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ, ಗಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ, ಸೊಂಟದಿಂದ
ಕೆಳಗೆ ಅವರ ನಗ್ನತೆಯು ಾಣುವಂತೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 5 ಅವರು ಈ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪ ಾನ ಹೊಂದಿದ ಅವರಿಗೆ
“ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದು್ದ ಅನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ತನ್ನ
ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ.
6 ಾವು ಾವೀದನ ಕೋಪಕೂ್ಕ, ಅಸ ಾ ಾನಕೂ್ಕ ಗುರಿ
ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ಬೇತ್ ರೆಹೋಬ್ ಮತು್ತ ಚೋ ಾ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ,
ಾಕದ ಾಜನಿಂದ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಟೋಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ
ದಂ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಹಣಕೊಟು್ಟ ತರಿಸಿದನು 7 ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು
ೕ ಾಬನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಶೂರ ಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8 ಕೂಡಲೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವೂ್ಯ ಹರಚಿಸಿದರು. ಚೋಬ, ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳ ಅ ಾಮ್ಯರೂ
ಟೋಬ್ ಮತು್ತ ಾ ಾ ದೇಶಗಳವರೂ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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9

ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ, ಹಿಂದೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭ ಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 10 ಉಳಿದ
ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೀಷೈ ಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು.
11
ೕ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಾ.
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು. 12 ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು,
ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ನಮ್ಮ ೌಯರ್ವನು್ನ, ೌರುಷವನು್ನ
ತೋರಿಸೋಣ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
13
ೕ ಾಬನು ಅವನ ಜನರು ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅ ಾಮ್ಯರು
ಓಡಿಹೋದರು. 14 ಇವರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಕಂಡು ಅವರೂ ಅಬೀಷೈ ಯ
ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರು.
ೕ ಾಬನು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
15 ಅ ಾಮ್ಯ ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಂದ ಅಪಜಯಹೊಂದಿತೆಂದು ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಡಿಬಂದರು. 16 ಹದದೆಜೆರನು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಬರಲು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೇ ಾಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಹದದೆಜೆರನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಶೋಬಕನು ಅವರ
ಾಯಕ ಾದನು.
17 ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ಾವೀದನಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿ ಹೇ ಾಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ವೂ್ಯ ಹರಚಿಸಿ ಾವೀದನೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಂ ಾಗ, 18 ಅ ಾಮ್ಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರು.
ಾವೀದನು
*
ಅ ಾಮ್ಯರ ಏಳುನೂರು ರಥ ಾರಥಿಗಳನು್ನ ಾಶ
ಾಡಿ, ನಲ್ವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಾಹುತರನು್ನ
ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಶೋಬಕನು ಾಯಗೊಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತನು. 19 ಹದದೆಜೆರನಿಗೆ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅರಸರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಂದ ಾವು ಸೋತುಹೋದೆವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅವರೊಡನೆ
ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಾಸ ಾದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
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ಾವೀದನ ನೀಚಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು
ಾಜರೆಲ್ಲರು ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ವಸಂತ ಾಲದ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವ ಸಮಯವನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾವೀದನು
ೕ ಾಬನನೂ್ನ, ತನ್ನ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನೂ್ನ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಹೋಗಿ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.
2 ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಅರಮನೆಯ
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾ್ನ ನ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 3 ಕೂಡಲೆ ಾವೀದನು
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಕರೆದು, “ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾರು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು, “ಆಕೆಯು ಎಲೀ ಾಮನ ಮಗಳೂ,
ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಬತೆ್ಷಬೆ ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
4 ಆಗ ಾವೀದನು ಆಗ ಾನೇ ಋತು ಾ್ನ ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದು ತರುವಂತೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಬರಲು ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದಳು. 5 ಆಕೆಯು ಾನು ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಾವೀದನಿಗೆ ವತರ್ ಾನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.
6 ಆಗ ಾವೀದನು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಊರೀಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7 ಊರೀಯನು
1

*
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ೕ ಾಬನೂ ಮತು್ತ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರೂ ಹೇಗಿರು ಾ್ತರೆ? ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ, ನಂತರ 8 ಅವನಿಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಾಲು ತೊಳೆದುಕೋ*” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು, “

ಊರೀಯನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೆ ಅರಸನ ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳು
ಹೋದವು.
9 ಆದರೆ ಊರೀಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅರಸನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಅರಮನೆಯ
ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 10 ಊರೀಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿ ಾಗ ಅವನು ಊರೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಯ ಾ್ಲ,
ಾಕೆ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?” ಅಂದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಊರೀಯನು, “ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ,
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ೕ ಾಬನೂ, ಅವನ ಸೇವಕರೂ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರು ಾಗ ಾನು ಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಾಡಿ,
ಕುಡಿದು, ಹೆಂಡತಿ
ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ನಿ ಾ್ನ ಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಆಣೆ, ಾನು ಇಂಥದ್ದನು್ನ
ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಆಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಹೊತು್ತ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರು. ಾಳೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಊರೀಯನು ಆ ದಿನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ
ಇದ್ದನು. 13 ಮರುದಿನ ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮತ್ತನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನು ಹೋಗಿ
ಯಜ ಾನನ ಸೇವಕರ ಹತಿ್ತರ ಾಸಿಗೆ ಾಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡನೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
14 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಾವೀದನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದು ಅದನು್ನ ಊರೀಯನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಅದರಲಿ್ಲ, “ಊರೀಯನು ಾಯಗೊಂಡು ಾಯುವಂತೆ ಅವನನು್ನ
ೕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಕಡೆ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ನೀವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಬರೆದಿದ್ದನು. 16
ೕ ಾಬನು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು ಾಗ ಶೂರ ಾದ ಶತು್ರ ಸೆ ೖ ನಿಕರು ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆಂದು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು ಊರೀಯನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 17 ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ೕ ಾಬನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಾಗ ಾವೀದನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸತ್ತರು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನೂ
ಸಹ ಸತ್ತನು.
18 ಅನಂತರ
ೕ ಾಬನು ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ವತರ್ ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸು. 19 ನೀನು ಯುದ್ಧ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅರಸನು
ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ, 20 ‘ನೀವು ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದದೆ್ದೕಕೆ?

ಶತು್ರ ಗಳು ಊರಗೋಡೆಯ ಮೇಲಣಿಂದ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯುವರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ೕ?
21 ಯೆರುಬೆ್ಬೕಷೆತನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೇಕನನು್ನ ಕೊಂದವರು
ಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
ತೇಬೇಚಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ಾಕಿ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದಳಲ್ಲವೇ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದದೆ್ದೕಕೆ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರೆ ನೀನು, ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಊರೀಯನು ಮೃ ತ ಾದನೆಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 22 ಆ ದೂತನು ಹೋಗಿ
ೕ ಾಬನ ಆ ಯಂತೆ ಾವೀದನಿಗೆ
23
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಆ ಊರಿನವರು ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ ಬಲದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಲಿಗೆ
ಬಂದರು. ಾವು ಅವರನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದೆವು. 24 ಆಗ ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ಗೋಡೆಯ
*

11:8 ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಾಲು ತೊಳೆದುಕೋ ಕೇವಲ ಕೆರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಧೂಳಿನ ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ನ ಾಡಿದ ಸುದೀಘರ್ ಪ್ರ ಾಣದ
ನಂತರ ಉರಿಯನಿಗೆ ದಣಿ ಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕರುವ ಆಮಂತ್ರ ಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು
ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ (ಆದಿ
18.4; 19.2; 24.32; ಾ್ಯಯ 19.21). ಆ ಾಗೂ್ಯ, ಇತರ ಾ್ಯ ಾ್ಯ ನ ಾರರು, ಇದು ಕೆಲ ಂದು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಲೈ ಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವಂಥ ೌ ್ಯೕಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸು ಾ್ತರೆ, ಏಕೆಂದರೆ “ ಾದಗಳು” ಎಂಬ ಪದವು ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಜನ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ನೋಡಿರಿ, ಉ ಾಹರಣೆಗೆ, ರೂತ 3.4, 7, 8; ಪರಮ 5.3). ಉರಿಯನು ಲೈ ಂಗಿಕತೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸುವಂತೆ ಾಡುವಂಥ
ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಥರ್ವುಳ್ಳ ಅಭಿವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾವೀದನು ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ.
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ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆದದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸತ್ತರು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಊರೀಯನೂ ಸತ್ತನು” ಎಂದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು ದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗು, ಇದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ವ್ಯ ಸನಪಡಬೇಡ. ಕತಿ್ತಯು ಈ
ಹೊತು್ತ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ನುಂಗಿದರೆ, ಾಳೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನನು್ನ ನುಂಗುವುದು, ಮತ್ತಷು್ಟ ಶೂರತನದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡಿರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ
ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸು” ಎಂದನು. 26 ಊರೀಯನ ಮರಣದ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಕೇಳಿ
ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿದಳು. 27 ದುಃಖ ಾಲವು ತೀರಿದ ನಂತರ ಾವೀದನು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಕರತರಿಸಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಾವೀದನು ಾಡಿದ ಈ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ, ಅನೀತಿಯೂ ಆಗಿತು್ತ.
25

12
ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾನನ ಮು ಾಂತರ ಸಂದೇಶ
ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯ ರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು
ಬಡವನು. 2 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಕುರಿದನಗಳಿದ್ದವು. 3 ಬಡವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯ
ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅದು ಮಗಳಂತೆ ಅವನ
ಸಂಗಡಲೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡಲೂ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ, ಅವರೊಡನೆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಅವರ ಾತೆ್ರ ಯಲೆ್ಲೕ
ನೀರು ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇತು್ತ. ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲೆಯೇ ಒರಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಒಂದು ದಿನ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾಣಿಕನು ಬಂದನು. ಆಗ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ಕುರಿದನಗಳಿಂದ
ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ, ಆ ಬಡವನ ಹೆಣು್ಣಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅತಿಥಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ
ಾಡಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾವೀದನು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾಯಲೇಬೇಕು. 6 ಅವನು
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕುರಿಮರಿ ಾಗಿ ಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದನು.
1

7 ಆಗ
ಾ ಾನನು ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನೀನೇ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದವನು, ೌಲನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿದವನು ಾನೇ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನ
ಮನೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಗು್ಗಲಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಗೂ
ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ವಶಪಡಿಸಿದೆನು. ಇದೂ ಾ ಾ ಾದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಇನೂ್ನ
ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. 9 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ನನ್ನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅನೀತಿಯನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನೀನು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ. 10 ನೀನು
ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ, ನೀತಿಯ ಕತಿ್ತಯು
ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಾನು ನಿನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದು
ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಅವನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಕೂಡ ಮಲಗುವನು.
ನೀನು ಅದನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಾಡಿರುವೆ. 12 ಾನು ಹೇಳುವ ಾ ಾದರೋ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ
ಹಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ನೆರವೇರುವುದು’ ” ಎಂದನು.
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ಆಗ ಾವೀದನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆದರೂ ನೀನು ಈ ಕೃ ತ ್ಯ ದಿಂದ ಯೆಹೋವನ ವೈ ರಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಮಗುವು ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 15 ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗು ಯೆಹೋವನ
ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಯಿತು.
16 ಾವೀದನು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, ಉಪ ಾಸ
ಾಡು ಾ್ತ, ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. 17 ಅವನ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸೇವಕರು
ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಡನೆ ಆ ಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ
ಇಲ್ಲ. 18 ಏಳನೆಯ ದಿನ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಅವನ ಸೇವಕರು ಭಯಪಟು್ಟ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, “ಹುಡುಗನು ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗಲೇ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಂತೈ ಸುವಿಕೆಯನು್ನ
ಲ ಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಮಗುವಿನ ಮರಣದ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನಗೆ
ಏ ಾದರೂ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಂ ಾನಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಸೇವಕರು ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಪಿಸುಗುಟು್ಟವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾವೀದನು, ಮಗು ಸತು್ತ ಹೋಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಸೇವಕರನು್ನ, “ಮಗು
ಸತು್ತಹೋಯಿತೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ ೌದು ಸತು್ತಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು
20 ಆಗ
ಾವೀದನು ನೆಲದಿಂದೆದು್ದ, ಾ್ನ ನ
ಾಡಿ, ತೈ ಲ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಬದಲಿಸಿ,
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಾರ ತರಿಸಿ
ಊಟ ಾಡಿದನು. 21 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ಇದೇನು ನೀನು
ಾಡಿದು್ದ?
ಹುಡುಗನು ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗ ಅಳು ಾ್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದಿ್ದೕ. ಹುಡುಗನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಎದು್ದ ಊಟ
ಾಡಿರುವೆ” ಎಂದರು. 22 ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ, “ಹುಡುಗನು ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಯೆಹೋವನು ಕೃ ಪೆ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಉಳಿ ಾನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಉಪ ಾಸ
ಾಡಿದೆನು, ಅತೆ್ತನು.
23 ಈಗ ಸತು್ತಹೋದನ ಾ್ಲ.
ಾನೇಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು? ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವುದು
ನನಿ್ನಂ ಾದೀತೆ? ಾ ಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
13

ಸೊಲೊ ೕನನ ಜನನ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ
ಮಲಗಿದನು. ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆ ಾ್ತಗ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ “ಸೊಲೊ ೕನನು” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದನು. 25 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ “*ಯೆದೀದ್ಯ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
24

ಾವೀದನು ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ
ೕ ಾಬನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅರಮನೆಯಿದ್ದ ಾಗವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 27
ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಿಗೆ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ, “ ಾನು ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ
28 ನೀನು
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಹೊಳೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಗವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಬೇಗನೆ ಉಳಿದ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೋ, ಅದನು್ನ ಾನೇ ಹಿಡಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
29 ಆಗ
ಾವೀದನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದನು್ನ
ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 30 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮ ಾ್ಕಮ ಮೂತಿರ್ಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದು ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ತೊಲೆ† ತೂಕವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಲಿ್ಲ
26
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ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನವನು್ನ ಇರಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಾವೀದನ ಶಿರಸಿ್ಸ ನ ಮೇಲಿರಿಸಿದರು.
ಆ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 31 ಊರಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಗರಗಸ, ಗುದ್ದಲಿ, ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ
ಾಡುವ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಹಚಿ್ಚದರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಎ ಾ್ಲ
ಸೈ ನಿಕರೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.

13
ಅ

ೕ್ನ ನನು ಮತು್ತ ಾ ಾರಳು
1
ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಾ ಾರಳೆಂಬ ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾದ ಒಬ್ಬಳು
ತಂಗಿಯಿದ್ದಳು. ಾವೀದನ ಮಗ ಅ ್ನೕನನು ಆಕೆಯನು್ನ
ೕಹಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಆಕೆಯ ಮೇಲಿನ
ೕಹದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದನು.
ಾ ಾರಳು ಕನೆ್ಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಏನು
ಾಡಲು
ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅ ್ನೕನನು ತಿಳಿದನು.
3 ಅವನಿಗೆ
ೕ ಾ ಾಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದನು. ಇವನು ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮ ನ ಮಗನು.
4 ಬಹು ಯುಕಿ್ತವಂತ ಾದ ಇವನು ಒಂದು ದಿನ ಅ
್ನೕನನನು್ನ, “ ಾಜಪುತ್ರ ನೇ ನೀನು ದಿನೇ ದಿನೇ
ೕಣ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುವುದೇಕೆ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಂಗಿ ಾ ಾರಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ
ೕಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
5 ಆಗ
ೕ ಾ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವನಂತೆ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೋ. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ, ‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ
ನನ ಾಗಿ ಆ ಾರ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು. ಆಕೆ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ
ಊಟ ಾಡಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.
6ಅ
್ನೕನನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವನಂತೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಅರಸನು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಅವನು ಅರಸನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಆಕೆ
ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಡುವು ಾದರೆ ಊಟ ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಆಗ ಾವೀದನು ಅರಮನೆಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಅ ್ನೕನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಅ
್ನೕನನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದನು. ಆಕೆಯು
ಹೋಗಿ ಹಿಟು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾದಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಡಿದಳು. 9 ಅನಂತರ
ಆಕೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಾತೆ್ರ ಯಿಂದ ತೆಗೆದು, ಅವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಳು. ಅವನು ಊಟ ಾಡದೆ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಾಡಿದನು. 10 ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ಅವನು ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ಆ ಾರವನು್ನ ಈ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ; ನೀ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ
ಊಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾ ಾರಳು ಾನು ಾಡಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಅ ್ನೕನನಿದ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದಿಟ್ಟಳು. 11 ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಹಿಡಿದು “ನನ್ನ ತಂಗಿಯೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೋ” ಎಂದನು. 12 ಆಕೆಯು; “ಅಣ್ಣ ನೇ,
ಬೇಡ, ನನ್ನ ನು್ನ ಅಪ ಾನಪಡಿಸಬೇಡ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇಂಥ ನೀಚ ಾಯರ್ವು ನಡೆಯ ಾರದು. ಇಂಥ
ಅವ ಾನಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬೇಡ. 13 ಈ ಅಪ ಾನವನು್ನ ಾನು ಮರೆ ಾಡುವು ಾದರೂ
ಹೇಗೆ?
ನಿನಗಂತೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನೀಚನೆಂಬ ಹೆಸರು ತಪ್ಪದು.
ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ
ಅರಸನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು. ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡದಿರ ಾರನು” ಎಂದಳು. 14 ಆದರೆ
ಅವನು ಆಕೆಗಿಂತಲೂ ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ
15 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷಹುಟಿ್ಟತು.
ಕೆಡಿಸಿದನು.
ಅವಳ ಬಗೆ್ಗ ಇದ್ದ
ಪಿ್ರ ೕತಿಗಿಂತ ಆಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದೆ್ವೕಷವೇ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. 16 ಅ ್ನೕನನು ಆಕೆಗೆ, “ಎದು್ದ ಹೋಗು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ಆಕೆಯು, “ ಾಗೆ
ಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದು ನೀನು
ಾಡಿದ
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17 ಆದರೆ

ದಲನೆಯ ಅ ಾ್ಯಯಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ” ಅಂದಳು.
ಅವನು ಆಕೆಯ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆ,
ಾ ಾಗಲೂ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದ ಆಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಇವಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತಳಿ್ಳ
ಕದವನು್ನ ಮುಚು್ಚ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18 ಆಕೆಯು ಾ ಾ ವಣರ್ವುಳ್ಳ ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಕನೆ್ಯಯ ಾದ ಾಜಪುತಿ್ರ ಯರು ಇದೇ ತರಹದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಆತನ ಸೇವಕರು ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕದವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. 19 ಾ ಾರಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಬೂದಿ ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕೈ ಗಳನು್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ
ಹೋದಳು. 20 ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು, “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಅ ್ನೕನನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನೋ? ತಂಗಿ, ಈಗ ಸುಮ್ಮ ನಿರು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲ ೕ? ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾ ಾರಳು ಒಂಟಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದಳು. 21 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 22 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅ ್ನೕನನ ಸಂಗಡ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಅ ್ನೕನನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
ಾದ ನಂತರ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಒಂದು ದಿನ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಳ್
ಾಚೋರಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸು ಾಗ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಪುತ್ರರನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 24 ಅವನು
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ, “ ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 25 ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ,
“ಮಗನೇ ಬೇಡ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಾರ ಾದೀತು” ಅನ್ನಲು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅವನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಅರಸನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು
ಅಷೆ್ಟೕ. 26 ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನೀನು ಾರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು”
ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಅವನೇಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 27 ಆದರೆ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸನು ಅ ್ನೕನನನೂ್ನ ತನ್ನ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 28 ಇದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ, ಅ ್ನೕನನು
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರು ಾಗ ಾನು ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ. ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದವನು ಾನಲ್ಲವೇ? ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರಿ
29 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಆಳುಗಳು ಅವನ ಆ ಯಂತೆ
ಮತು್ತ ಶೂರ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಓಡಿಹೋದರು.
30 ಅವರು ಇನೂ್ನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ಾವೀದನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಸುದಿ್ದ ಮುಟಿ್ಟತು. 31 ಆಗ ಅರಸನು ಎದು್ದ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು.
ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತರು. 32 ಆಗ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮ ನ ಮಗ
ೕ ಾ ಾಬನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಾ್ದರೆಂದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ನೆನಸದಿರಲಿ. ಅ ್ನೕನನೊಬ್ಬ ನೇ ಸತಿ್ತರಬೇಕು. ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿ ಾ್ದಗಿನಿಂದ ಹೀ ಾಗುವುದೆಂದು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ತೋರುತಿ್ತತು್ತ. 33 ಆದುದರಿಂದ
ಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಗೆ ಅರಸನು ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡದಿರಲಿ. ಅ ್ನೕನನೊಬ್ಬ ನೇ ಸತಿ್ತ ಾ್ದನಷೆ್ಟ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಸಂತೈ ಸಿದನು. 34 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾರಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದ
ಾವಲು ಾರನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಹೋರೋನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
35
ೕ ಾ ಾಬನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಇಗೋ ಾಜಕು ಾರರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಾತಿನಂತೆಯೆ
ಆಯಿತಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ, 36 ಾಜಕು ಾರರು ಬಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು.
23 ಎರಡು ವಷರ್ಗ
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ಅರಸನೂ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು.
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 38 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಗೆಷೂರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನ
ಅರಸನೂ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನೂ ಆದ ತಲೆ್ಮ ೖ ಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ಇದ್ದನು. 39 ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನು ಅ ್ನೕನನ ಮರಣದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆದರಣೆಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಹಳ ಆಸೆಪಟ್ಟ ನು.

14
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹಿಂದಿರುಗಲು
ೕ ಾಬನ ಪ್ರ ಯತ್ನ
1 ಅರಸನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿ ಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನು
2
ತಿಳಿದು ತೆಕೋವ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತೆ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಪಿ್ರ ಯರನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಶೋಕಪಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಣೆ್ಣಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳದೆ, 3 ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ, ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಕೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ತೆಕೋವದ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ, “ಅರಸನೇ ರ ಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು.
5 ಅರಸನು, “ನಿನಗೇ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು, 6 “ ಾನು ವಿಧವೆ, ಗಂಡನು
ಸತು್ತ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಜಗಳ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಬಿಡಿಸುವವರು
ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದನು.
7 ಈಗ ನೋಡು ಬಳಗದವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ
ಾಸಿ ಾದ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ‘ತಮ್ಮ ನನು್ನ
ಕೊಂದವನೆಲಿ್ಲ?, ಅವನನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸು. ತಮ್ಮ ನ ಾ್ರ ಣ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಾ್ರ ಣವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾಧ್ಯ ಸ್ಥನಿಲ್ಲದ ಾಗೆ ಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನನಗುಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಕೆಂಡವನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರನೂ್ನ, ಸಂ ಾನವನೂ್ನ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅಳಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.
8 ಆಗ ಅರಸನು, “ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆ
ತೆಕೋವದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು, “ಅರಸನೇ, ಒಡೆಯನೇ ಅಪ ಾಧವು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆಯು
ಇರಲಿ. ಅರಸನಿಗೂ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನಕೂ್ಕ ದೋಷ ಹತ್ತದಿರಲಿ” ಎಂದಳು. 10 ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ, “ ಾಗೆ
ಅಂದವರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ, ಅವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
11 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ೕಯು, “ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನನು್ನ ಕೊಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
್ರ
ಾಶ ಾಡದಂತೆ ಅರಸನು ಾ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನೆಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ
ಮಗನ ಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಆಗ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು,
“ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಇನೊ್ನಂದು
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ” ಅನ್ನಲು ಅರಸನು,
“ಹೇಳು” ಎಂದನು. 13 ಆಕೆಯು, “ಅರಸನು ಈ ತೀಪುರ್ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಅಪ ಾಧಿ
ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಾ ಾಯಿತು. ಅವನು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ
ದೇವಪ್ರ ಜೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು. ಅರಸನು ಹೀಗೇಕೆ
ಾಡಬೇಕು?
14 ಾವು
ಾಯುವವರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದ ನೀರು ಪುನಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಂತೆ ಇರುವ
ನೀರಿನಂತೆ ಾವು. ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ. ತಳ್ಳಲ್ಪಟ ್ಟ ವನು
ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಾಗೆ ಆತನು ಸದು ಾಯಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 15 ಅದಿರಲಿ
ಜನರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ‘ ಾನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ,
ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಇದನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು ಎಂದಳು. 16 ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ನೂ್ನ,
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ನನ್ನ ಮಗನನೂ್ನ ದೇವರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದಿರುವವರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ ಸುವನೆಂದು
ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.’ 17 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಾತು ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವುದೆಂದು ನೆನಸಿ
ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ಾನು ಬಂದೆನು. ಾ್ಯಯ ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನು ದೇವದೂತನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ” ಎಂದಳು.
18 ಆಗ ಅರಸನು ಆ ಸಿ್ತ ೕಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಒಂದು
ಾತು ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು
್ರ
ಅದನು್ನ ಮರೆ ಾಚದೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು, “ಅರಸನ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 19 ಅರಸನು, “ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬನ ಕೈ ಾಡ ಇದೆಯೇ?”
ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು, “ಅರಸನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಅರಸನು ಒಂದು
ಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಾವು
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ, ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಜಾರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ, ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕ ಾಬನೇ ೌದು.
20 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅರಸನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತೆ ವಿಷಯವನು್ನ
ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕ ಾಬನೇ ಇದನು್ನ ಕಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ದೇವದೂತನಂಥ ಾನಿ. ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 21 ಅನಂತರ ಅರಸನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಹೋಗಿ ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಅಂದನು.
ಾವೀದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮರ ಸಂ ಾನ
ೕ ಾಬನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅರಸನನು್ನ ಹರಸಿ, “ಅರಸನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಿತೆಂದು ಈಗ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ನಂತರ
ೕ ಾಬನು ಎದು್ದ ಗೆಷೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 24 ಆದರೆ ಅರಸನು, “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲಿ, ಅವನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡ ಾರದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಅರಸನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
25
ೌಂದಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಂತೆ ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಪುರುಷನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಲಿ್ಲ ಅಂ ಾಲಿನಿಂದ ನಡುನೆತಿ್ತಯ ವರೆಗೂ ಒಂದು ದೋಷ ಾದರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 26 ಅವನ
ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬಹು ಾರ ಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ದ ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ
ಅವನ ಕೂದಲು ಾಜರ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ *ಇನೂ್ನರು ರೂ ಾಯಿ ತೂಕ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 27 ಅವನಿಗೆ ಮೂರು
22 ಆಗ

ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ, ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಇದ್ದಳು. ಮಗಳ ಹೆಸರು ಾ ಾರಳು. ಈಕೆಯು ಬಹು
ಸುಂದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು.
28 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅರಸನ
ೕರೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ ಎರಡು ವಷರ್ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ
29
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ೕ ಾಬನನು್ನ
ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ೕ ಾಬನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಅವನು
ಬರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆದುದರಿಂದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ
ೕ ಾಬನ
ಜವೆಗೋದಿಯ ಹೊಲವುಂಟ ಾ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು
ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು. 31 ಆಗ
ೕ ಾಬನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
ನನ್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚದೆ್ದೕಕೆ?”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 32 ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಗೆಷೂರಿನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ, ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತ್ತಲ್ಲ ೕ ಎಂದು
ನಿನ್ನ ಮು ಾಂತರ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ಾನು ಹೇಗೂ ಅರಸನ
ದಶರ್ನ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿ” ಎಂದನು. 33
ೕ ಾಬನು
*

14:26 2.3 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಹೋಗಿ ಇದನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅರಸನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಅರಸನು ಅವನನು್ನ ಮುದಿ್ದಟ ್ಟ ನು.

ಅವನು

15
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಒಳಸಂಚು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದನಂತರ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಥವನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೈ ಾವ ಾಗಿ ಓಡುವುದಕೆ್ಕ ಐವತು್ತ ಪುರುಷರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
2 ಅವನು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಊರ
ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು.
ಾ ಾದರೂ
ತಮ್ಮ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಕಂಡರೆ
ಅಂಥವರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ನೀವು
ಾವ ಊರಿನರವರು?” ಎಂದು ಕೇಳುವನು. ಅವರು, “ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಒಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು. 3 ಆಗ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯದೂ, ಾ್ಯಯ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅರಸನಿಂದ
ಾರೂ ನೇಮಕ ಾಗಿಲ್ಲ. 4 ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಗಲಿ, ಬಿನ್ನಹ ಾಗಲಿ ಉಳ್ಳವರು
ಬಂದು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ದೇಶದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 5 ಾ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದರೆ ಅಂಥವರನು್ನ ಕೂಡಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮುದಿ್ದಡುವನು. 6 ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾ್ಕಗಿ
ಬರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
8 ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಅ ಾಮ್ ದೇಶದ ಗೆಷೂರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬರ ಾಡುವು ಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಆಗ ಅರಸನು, “ಹೋಗಿ ಾ, ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 10 ಆದರೆ ಅವನು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೆ, “ನೀವು ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ‘ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಅರಸ ಾದನೆಂದು ಅಭರ್ಟಿಸಿರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದ್ದನು. 11 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಆ ಾಧನೆಗೆಂದು ಇನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅವರು ಯ ಾಥರ್ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಹೋದವರು. ಅವರಿಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾವೀದನ ಮಂತಿ್ರ ಾಗಿದ್ದ ಗೀಲೋವಿನ ಅಹೀತೋಫೆಲನೆಂಬುವನನು್ನ ಅವನ ಊ ಾದ ಗೀಲೋವಿನಿಂದ
ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಜನರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಒಳಸಂಚು
ಪ್ರ ಬಲ ಾಗು ಾ್ತ ಹೋಯಿತು.
1

ಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದದು್ದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮನಸು್ಸ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು. 14 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಏಳಿರಿ, ಓಡಿಹೋಗೋಣ. ಇಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೆ
ಾವು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆವು. ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ. ಅವನು ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ನಮಗೆ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಸೇವಕರು ಅರಸನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಸರಿ ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಾಡಲು
ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 16 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 17 ಅರಸನು
ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಯ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ
ನಿಂತರು. 18 ಾವೀದನೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ, ಎ ಾ್ಲ ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲು
13
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ದಂಡುಗಳೂ, ಗತ್ ಊರಿನಿಂದ ಅರಸನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಆರುನೂರು ಗಿತಿ್ತೕಯರೂ ಅರಸನ ಮುಂದೆ
ಾದು ಹೋದರು.
19 ಆಗ ಅರಸನು ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ ಇತೆ ಎಂಬುವನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ನೀನು
ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಬಂದವನಲ್ಲವೇ. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು. 20 ಾನು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ
ೕ ಅಲೆಯುತಿ್ತರಬೇ ಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನೆ್ನ
ಬಂದಂಥ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಏಕೆ ತಿರು ಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು. ಕೃ ಾಸತ್ಯ ತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಇತೆ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾ್ರ ಣ ಹೋದರೂ, ಉಳಿದರೂ
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ಇರುವಲೆ್ಲೕ ಇರುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 22 ಆಗ ಾವೀದನು
ಅವನಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯದು, ಮುಂದೆ ನಡೆ” ಎಂದನು. ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ ಇತೆಯು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರನೂ್ನ,
ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆದನು. 23 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಡೆಯು ಾಗ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಅರಸನೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿ
ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದರು.
24 ಚಾದೋಕನೂ ಅವನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೂ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಟಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ
25 ಅರಸನು ಚಾದೋಕನಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
*ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಿದರೆ
ಾನು ಆತನನೂ್ನ, ಆತನ ಆಲಯವನೂ್ನ ನೋಡುವ ಾಗೆ ಆತನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವನು.
26 ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ‘ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ’ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಇಗೋ, ಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಆತನು
ತನಗೆ ಸರಿ ಕಂಡಂತೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು. 27 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ, “ನೀನು
ದಶಿರ್ಯಲ್ಲವೇ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನರು
ಎಂಬ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗು. 28 ನಿಮಿ್ಮಂದ
ವತರ್ ಾನ ಬರುವ ತನಕ ಾನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಳೆ ಾಟುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಇರುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 29 ಆಗ ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದರು.
30
ಾವೀದನು ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಚಿಕೊಂಡು ಅಳು ಾ್ತ, ಬರಿ ಾಲಿನಿಂದ ಎಣೆ್ಣಮರದ
ಗುಡ್ಡವನೆ್ನೕರಿದನು.
ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೂ
ೕರೆಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಅಳು ಾ್ತ ಗುಡ್ಡವನು್ನ
ಏರಿದರು. 31 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸಂಗಡ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಅಹೀತೋಫೆಲನೂ ಇ ಾ್ದನೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು, “ಯೆಹೋವನೇ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 32 ಅವನು ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ನಡೆಯುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅಕಿರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈ ಎಂಬುವವನು ಅಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 33 ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಬರುವು ಾದರೆ ನನಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿರುವೆ. 34 ಆದರೆ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, ಅರಸನೇ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು; ಈ
ದಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವೆ ಾಡಿದಂತೆ
ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ಆಗ ನೀನು ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು.
35 ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ಇರು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವ
ವತರ್ ಾನವನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬರು ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿ ಾ್ದರೆ. 36 ಒಬ್ಬ ನು
ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನು. ಇವರ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ
*

15:24 ಅಥ ಾ ಬೆಟ್ಟ ನೆ ್ನೕರಿ ಹೋದನು.
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ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ
ಹೂಷೈ ಯು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
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16
ಚೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಾರ ತಂದದೂ್ದ
1 ಾವೀದನು ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೆ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನು
ತಡಿ ಾಕಿದ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ, ನೂರು ಒಣಗಿದ ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳನೂ್ನ,
ನೂರು ಅಂಜೂರ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಬುದ್ದಲಿ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡನು. 2 ಅರಸನು ಚೀಬನನು್ನ, “ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಕೆ ತಂದಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು, “ಅರಸನ ಮನೆಯವರು ಸ ಾರಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಆಳುಗಳು ತಿನು್ನವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಣು್ಣ
ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ, ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದಣಿದವರು ಕುಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 3 ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಅವನನು್ನ, “ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಮಗನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವನು, “ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮರಳಿ ತನಗೇ ಕೊಡುವರೆಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದನು” ಅಂದನು 4 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ
ಆಸಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು, “ಅರಸನೇ ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಲಿ” ಎಂದನು.
ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸಿದು್ದ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ೌಲನ ವಂಶದವನೂ, ಗೇರನ ಮಗನೂ ಆದ
ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತ, ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. 6 ಅವನು ಾವೀದನಿಗೂ, ಅವನ
ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ, ಎಡಬಲದಲಿ್ಲರುವ ಸೈ ನಿಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಶೂರರಿಗೂ ಕಲೆ್ಲಸೆಯ ತೊಡಗಿದನು. 7 ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತ, “ಹೋಗು ಕೊಲೆ ಾರನೆ, ನೀಚನೆ ಹೋಗು, 8 ೌಲನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು
ಅವನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟ ನು. ಕೊಲೆ ಾರನೇ ಇಗೋ, ನಿನಗೆ ಈಗ ತಕ್ಕ ಆಪತು್ತ
ಬಂದಿದೆ” ಎಂದನು. 9 ಆಗ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಷೈ ಯು ಅರಸನಿಗೆ, “ಈ ಸತ್ತ ಾಯಿ,
ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಶಪಿಸುವುದೇನು? ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ. ಾನು ಅವನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನ
ತಲೆಯನು್ನ ಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಎಂದನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ಾನು
ನಿಮಗೇನು ಾಡಿದೆ? ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಶಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ‘ ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸು’ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ‘ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದಿ?’ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳುವವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಬೀಷೈ ಗೂ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ,
“ನೋಡಿರಿ, ನನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವಲಿ್ಲ ಈ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನು
ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದು
ಾವ ದೊಡ್ಡ
ಾತು? ಬಿಡಿರಿ, ಅವನು ಶಪಿಸಲಿ. ಹೀಗೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 12 ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ ಈ
ಹೊತಿ್ತನ ಾಪಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನನಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿ ಾನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಾವೀದನೂ ಅವನ
ಜನರೂ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗು ಾಗ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಶಪಿಸು ಾ್ತ, ಕಲೆ್ಲಸೆಯು ಾ್ತ, ಮಣೆ್ಣರೆಚು ಾ್ತ ಗುಡ್ಡದ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಅರಸನೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ದಣಿದವ ಾಗಿ, ಹೋಗಬೇ ಾದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೇರಿ, ಅಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
5

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಹೀತೋಫೇಲನೂ
ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 16 ಅಕಿರ್ಯನೂ ಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಆಗಿದ್ದ ಹೂಷೈ ಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ, ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.
15
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ಾ್ಷಲೋಮನು ಅವನಿಗೆ “ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗಿರುವ ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಇಷೆ್ಟೕ ಾನೇ? ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಡನೆ
ಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?” ಅಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಹೂಷೈ ಯು, “ ಾಗಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೂ, ಈ
ಜನರೂ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ
ಾರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾ್ದರೋ ಾನು ಅವನ ಪಕ್ಷದವ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಈಗ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಾಜಪುತ್ರ ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
20 ಅನಂತರ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ ಾವು ಈಗ
ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ
21
ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಅಹೀತೋಫೆಲನು, “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಮನೆ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯರೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸು. ಹೀಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ವೈ ರಿ ಾಗುವೆ ಎಂದು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು ಬಲಗೊಳು್ಳವರು”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 22 ಆಗ ಅವರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೋಸ್ಕರ
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗು ಾರ
ಾಕಿದರು. ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪಪತಿ್ನ ಗಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನು.
23 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ದೈ
ೕತ್ತರಗಳಿರುವಷು್ಟ ಬೆಲೆಯಿತು್ತ. ಾವೀದನೂ
ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೂ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
17 ಅ
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ಹೂಷೈ ಯು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಆಲೋಚನೆ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸಿದು್ದ

ತರು ಾಯ ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ಾನು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಾತಿ್ರ ಯೇ ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವೆನು. 2 ಅವನು ದಣಿದವನೂ,
ಧೈ ಯರ್ಗುಂದಿದವನೂ ಆಗಿರು ಾಗಲೇ ಪಕ್ಕನೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಬೆದರಿಸುವೆನು. ಅವನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗುವರು. 3 ಾನು ಅರಸನೊಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಕೊಂದು, ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸ ಾ ಾನವುಂಟಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4ಈ
ಾತು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸರಿ ಾಗಿ ಕಂಡಿತು. 5 ಆಮೇಲೆ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ಅಕೀರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈ ಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಕೇ ೕಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6 ಹೂಷೈ ಯನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ, “ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಇದರಂತೆ
ಾಡಿದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದೋ, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಹೂಷೈ ಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ಈ ಾರಿ ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಹೇಳಿದ ಆಲೋಚನೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೂ ಶೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಮರಿಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣನು, ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಕಳೆಯುವವನಲ್ಲ. 9 ಅವನು ಈಗ ಒಂದು ಗುಹೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಾವು ಾದರೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವನು.
ದಲು ನಮ್ಮ ವರಲೆ್ಲೕ ಕೆಲವರು ಸತ್ತರೆ,
ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಅಪಜಯವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬ ಸುವರು.
10 ಆಗ ಸಿಂಹಹೃ ದಯಿಗ ಾದ ಶೂರರ ಎದೆಯು ಕರಗಿ ನೀ ಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ರಣವೀರನೆಂದೂ,
ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳೆಂದೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಬಲ್ಲರಷೆ್ಟ. 11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದ ವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗಿನಿಂದ
ಸಮುದ್ರ ದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ನೀನೂ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಾವು ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಬ್ಬ ನಿಯು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹೇಗೊ, ಾಗೆಯೇ ಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀ ೕಣ. ಆಗ ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೂ ನಮ್ಮ
ಕೈ ಗೆ ಸಿಕು್ಕವರು. ಒಬ್ಬ ನೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 13 ಅವನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹೊಕಿ್ಕರುವು ಾದರೆ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿ. ಆಗ ಆ ಊರನು್ನ ಒಂದು ಹರ ಾದರೂ
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ಉಳಿಯದಂತೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಬಿಡೋಣ” ಎಂದನು. 14 ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೂ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ, “ಅಕೀರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈ ಯ ಆಲೋಚನೆಯು
ಅಹೀತೋಫೇಲನ ಆಲೋಚನೆಗಿಂತ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದರು. ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ
ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಹೀತೋಫೇಲನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಾಡಿದನು.
ಹೂಷೈ ಯು ಾವೀದನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಮರಣ
ತರು ಾಯ ಹೂಷೈ ಯು
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್ ಎ ಾ್ಯ ಾರರಿಗೆ, “ಅಹೀತೋಫೆಲನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇಂಥಿಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು,
ಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಈ
ಾತಿ್ರ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನದಿ ಾಟುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ನದಿ ಾಟಿ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿರಿ”
ಎಂದನು 17
ೕ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚರು ರೋಗೆಲಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರ ಮನೆಯ
ಾಸಿಯು ಎ ಾ್ಲ ವತರ್ ಾನಗಳನು್ನ ಇವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇವರ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೂ ಮುಟಿ್ಟ ಸುವಂತೆ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನು್ನ ಾರೂ ನೋಡ ಾರದೆಂದು ಇವರು ಾ ಾಗಿ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.
18 ಆದರೂ ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ನ ಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕ್ಕರು. ಆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾವಿಯಿತು್ತ. ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 19 ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋದಿಯ ನುಚ್ಚನು್ನ ಹರಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿರುವ ವಿಷಯ ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಅಹೀ ಾಚ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಆಕೆಯು, “ಅವರು
ಹಳ್ಳ ಾಟಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವರು ಅಹೀ ಾಚ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನರನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಾಣದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 21 ಅವರು ಹೋದ ಕೂಡಲೆ
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ಅಹೀತೋಫೆಲನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಇಂಥಿಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ನದಿ ಾಟಿ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆಗ ಾವೀದನೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. ಬೆಳ ಾ ಾಗ ಾಟಬೇ ಾದವನು ಒಬ್ಬ ನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 23 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿ ಾಗ ಅವನು ಕತೆ್ತಗೆ
ತಡಿ ಾಕಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥ ಾಡಿದ ನಂತರ, ಉಲುರ್
ಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
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ಾವೀದನ ಪ್ರ ಾಣ; ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತ ಆದರಣೆ
ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. 25 ಅವನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅ ಾಸನನು್ನ
*
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ ಇತ್ರ ನು, ಾ ಾಷನ ಮಗಳೂ
ೕ ಾಬನ
ಾಯಿ ಾದ ಚೆರೂಯಳ ತಂಗಿಯೂ ಆದ ಅಬೀಗೈ ಲ್ ಎಂಬುವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅ ಾಸನು
ಹುಟಿ್ಟದನು. 26 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೂ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
27 ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅ
್ಮೕನಿಯರ ರ ಾ್ಬ ಊರಿನವ ಾದ ಾ ಾಷನ ಮಗ
ಶೋಬಿ, ಲೋದೆ ಾರಿನ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೀರ್, ರೋಗೆಲೀಮ್ ಊರಿನ ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ
ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಎಂಬುವರು 28 ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಜನರಿಗೂ ಾಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟಲು, ಮಡಕೆ ಇವುಗ ಂದಿಗೆ,
ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ, ಹಿಟು್ಟ, ಹುರಿ ಾಳು, ಅವರೆ ಾಳು, ಅಲಸಂದಿ, ಬೇಳೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ,
24

*

17:25 ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ ಾದ.
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29 ಬೆಣೆ್ಣ, ಕುರಿ ಹಸುವಿನ ಗಿಣು್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ದಣಿದವರೂ ಮತು್ತ

ಾ

ಜನರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಹಸಿದವರೂ,
ಾರಿದವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದರು.

18

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮರಣ
ತರು ಾಯ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಎಣಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಮೂರು ಾಗ ಾಡಿ,
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ೕ ಾಬನಿಗೂ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ
ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ನೂ ಆದ
ಅಬೀಷೈ ಗೂ, ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ ಇತೆ ಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ, “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಬರ ಾರದು.
ಾವು ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರೆ
ಶತು್ರ ಗಳು ಅದನು್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಾಭವಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ *ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಿಗಿರುವ ಬೆಲೆ ನಿನೊ್ನಬ್ಬ ನಿಗೆ ಉಂಟು. ನೀನು ಊರಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
1

ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಹುದು” ಎಂದನು. 4 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ
ಸರಿಕಂಡ ಾಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಸೈ ನಿಕರು
ನೂರು ನೂರು ಮಂದಿ ಾಗಿಯೂ, ಾವಿರ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾಗಿಯೂ ಹೊರಟರು. 5 ಅರಸನು
ೕ ಾಬ, ಅಬೀಷೈ ಮತು್ತ ಇತೆ ಎಂಬುವರಿಗೆ, “ನನಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ
ದಯೆ ತೋರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯು
ಸೈ ನ ್ಯ ದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿತು. 6 ಅನಂತರ ಸೈ ನಿಕರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಯಲಿಗೆ
ಬಂದರು. ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಯಿತು. 7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾವೀದನ ಸೈ ನಿಕರಿಂದ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆ ದಿನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಹತ ಾದರು. 8 ಯುದ್ಧವು ಸುತ್ತಣ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು. ಆ ದಿನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾದವರಿಗಿಂತ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರೇ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದ್ದರು.
9 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾವೀದನ ಸೇವಕರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವನು ಹತಿ್ತದ ಹೆಸರುಗತೆ್ತಯು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವ ಾರು (ಕಪೂರ್ರತೈ ಲದ) ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಾದ ಕೊಂಬೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು. ಹೇಸರಗತೆ್ತಯು ಅವನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಯಿತು.
ಅವನು ಭೂಮಿಗೂ ಆ ಾಶಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಅಗೋ, ಆ ದೇವ ಾರು ಮರದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ನೇ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11
ೕ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ
ಾಕೆ ಅವನನು್ನ ಕಡಿದು
ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಲಿಲ್ಲ? ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಒಂದು ನಡುಕಟ್ಟ ನೂ್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಾವಿರ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಾನು ಅರಸನ ಮಗನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತು್ತವುದಿಲ್ಲ. ಅರಸನು
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ನಿನಗೂ, ಅಬೀಷೈ ಗೂ ಮತು್ತ ಇತೆ ಗೂ, ‘ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ, ೌವನಸ್ಥ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಾರೂ ಮುಟ್ಟ ಾರದು’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ? 13 ಾನು ಅವನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ
ಅ ಾಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದರೆ ಅದು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀನೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟು್ಟ
ದೂರ ನಿಲು್ಲವಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 14 ಆಗ
ೕ ಾಬನು, “ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತು ತಡ ಾಡುವುದೇಕೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೆ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಈಟಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಎದೆಗೆ
ತಿವಿದನು. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಓಕ್ ಮರದಲಿ್ಲ ನೇ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ 15
ೕ ಾಬನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ೌವನಸ್ಥರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
16 ಕೂಡಲೆ
ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಲು ಸೈ ನ ್ಯ ದವರೆ ಾ್ಲ
*

18:3 ಅಥ ಾ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ.
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಅವರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಶವವನು್ನ ಆ
ಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ
ಳಗೆ ಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಾದ ಕಲು್ಲ ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಾದರೋ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. 18 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಜೀವದಿಂದ ಇ ಾ್ದಗ
ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನಳಿಸಲು ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಒಂದು ಕಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬವನು್ನ ತರಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಅರಸನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹೆಸರನಿ್ನಟಿ ್ಟದ್ದನು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಾಪಕಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಾವೀದನು ಮಗನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದು್ದ
ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಲಿ ಾನು ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ವೈ ರಿಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಶುಭ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದನು. 20
ೕ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಹೊತಿ್ತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗತಕ್ಕವನು ನೀನಲ್ಲ. ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಹೊತು್ತ ಅರಸನ ಮಗನು
21
ಸತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ವತರ್ ಾನವು ಶುಭ ಾದುದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕ ಾಬನು ತನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕೂಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 22 ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀ ಾಚನು ಪುನಃ
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಆಗಿ ಾ್ದಗಲಿ, ದಯವಿಟು್ಟ ಆ ಕೂಷ ್ಯ ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಮಗನೇ
ಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕ?
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಬಹು ಾನ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದನು. 23 ಆಗ ಅಹೀ ಾಚನು ಪುನಃ “ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾಬನು “ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅಹೀ ಾಚನು
ದರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಕೂಷ ್ಯ ನಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ ಓಡಿದನು.
19

24 ಾವೀದನು ಒಳಗಣ ಮತು್ತ ಹೊರಗಣ
ಾಗಿಲುಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಾವಲು ಾರರು ಗೋಪುರದ ಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾ್ರ ಾರದ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ನೋಡಲು
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡರು. 25 ಅವನು ಕೂಡಲೆ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಾವೀದನು, “ಅವನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಸ ಾಚಾರ ತರುವವ ಾಗಿರಬಹುದು” ಎಂದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಬರಬರು ಾ್ತ ಸಮೀಪ ಾದನು. 26 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾವಲು ಾರರು ಓಡು ಾ್ತ ಬರುವ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನನು್ನ ಕಂಡು
ಾ್ವರ ಾಲಕನ ಮು ಾಂತರ, “ಇಗೋ, ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರಸನು, “ ಾ ಾದರೆ ಅವನೂ ಸ ಾಚಾರ ತರುವವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಆಗ ಾವಲು ಾರನು, “ಮುಂ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವವನ ಓಟವು ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನ
ಓಟದ ಾಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಶುಭವತರ್ ಾನ
ತರುವವನು” ಎಂದನು. 28 ಅಹೀ ಾಚನು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ, “ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿ, “ಅರಸನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತಿ್ತದವರನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದ ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. 29 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನನು್ನ, “ ೌವನಸ್ಥ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಹೀ ಾಚನು, “
ೕ ಾಬನು
ಒಡೆಯರ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಂಬಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು, ಆದರೆ
ಸಂಗತಿ ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 30 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಇತ್ತ ನಿಲು್ಲ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ನಿಂತನು. 31 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೂಷ ್ಯ ನು ಬಂದು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವತರ್ ಾನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
32 ಅರಸನು ಅವನನು್ನ, “
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೂ, ಅವನಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ನಿಂತವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ
ೌವನಸ್ಥನಿ ಾದ ಗತಿಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
33
ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನು ಎದೆ
ಡದವ ಾಗಿ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನಿನಗೆ
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ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ! ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ!”
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಅಳು ಾ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದನು.

19
ೕ ಾಬನು ಅರಸನನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ೕ ಾಬನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು. 2 ಅರಸನು ಮಗನಿಗೊಸ್ಕರ ಪ್ರ ಾಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತದುದರಿಂದ,
ಅವರ ಜಯ ೕಷವು ಗೋ ಾಟ ಾಯಿತು. 3 ಜನರು ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತು ಓಡಿ ಬಂದವರೋ
ಎಂಬಂತೆ ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಊರನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರು. 4 ಅರಸನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ!”
ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದನು. 5
ೕ ಾಬನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ, ಉಪಪತಿ್ನಯರನೂ್ನ ರ ಸಿದಂಥ ನಿನ್ನ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ
ಅಪ ಾನಪಡಿಸಿದಿ. 6 ನೀನು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನೂ, ಮಿತ್ರರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ ಲ ಸುವವನಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ತೋರಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಈ ದಿನ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೊಬ್ಬ ನೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುತಿ್ತತೆ್ತಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಷೆ್ಟ.
7 ಈಗ ಎದು್ದ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ದಯೆಯಿಂದ
ಾತ ಾಡಿಸು. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ಾಯಂ ಾಲ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವರು.
ೌವನ ಾಲದಿಂದ
ಈ ವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಲಿ್ಲ ಇದೇ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1 ಅರಸನು

ಾವೀದನು ಪುನಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
ಆಗ ಅರಸನು ಎದು್ದ ಬಂದು ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಇಗೋ, ಅರಸನು ಬಂದು
ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮುಂದೆ
ನೆರೆದು ಬಂದರು.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಜಗಳ ಾಡಿ “ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ಗೂ, ಬೇರೆ
ಎ ಾ್ಲ ವೈ ರಿಗಳ ಕೈ ಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 10 ಾವು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸತ್ತನು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ ಾರದೇಕೆ? ಸುಮ್ಮ ನೆ
ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡ
ವತರ್ ಾನವು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಅವನು ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರಿಗೆ, “ನೀವು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ‘ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ತಡ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? 12 ನೀವು ನನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾದ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ತಡ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 13 ಅ ಾಸನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿದಿ್ದೕ.
ಾನು
ೕ ಾಬನ
ಬದಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿತ್ಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ’
ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
14 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಅರಸನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
15 ಅರಸನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು
ದರ್ನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ,
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಬಂದರು.
8
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ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಕುಲದ ಗೇರನ ಮಗನೂ ಬಹುರೀಮಿನವನೂ ಆದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಅವಸರದಿಂದ ಬಂದು
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡನು. 17 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾವಿರ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ೌಲನ ಮನೆಯ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನು ತನ್ನ ಹದಿನೈ ದು
ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅರಸನ ಮುಂದೆಯೆ ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲಳಿದು 18 ಅರಸನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಾಟಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ, ಅವರಿಗೆ
ಬೇ ಾದ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ದಡದಿಂದ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತ, ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
ಅರಸನು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾ ಾ್ಟಂಗ
ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ, 19 “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದೆಣಿಸದಿರಲಿ. ನನ್ನ ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು ಾಗ ಾನು ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ
ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಲ ಸದಿರಲಿ.
20 ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ಾಪ ಾಡಿದೆನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೆ ಾನು
ಈ ಹೊತು್ತ ಅರಸನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ
ೕಸೇಫ್ಯರಲಿ್ಲ
ದಲಿಗ ಾಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಷೈ ಯು, “ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಶಪಿಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ
ಶಿಮಿ್ಮ ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ” ಎಂದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳೇ,
ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೊಡವೆಯೇ ಬೇಡ, ನೀವು ನನಗೆ
ಾಕೆ ಶತು್ರ ಗ ಾಗಬೇಕು? ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗುವುದು ಸರಿ
ೕ?
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೆಂಬುದು ಈಹೊತು್ತ
ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದು ನುಡಿದನು. 23 ಅನಂತರ ಅರಸನು ಶಿಮಿ್ಮ ಗೆ, “ನಿನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳಿದನು.
ಾವೀದನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆ
ತರು ಾಯ ೌಲನ
ಮ್ಮ ಗ ಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಅರಸನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದನು. ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಇವನು
ತನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೀಸೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಒಗೆಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
25 ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಅರಸನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅರಸನು, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ, ನೀನು
ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 26 ಅವನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ, ನನ್ನ
ಸೇವಕನು ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿದನು. ಕುಂಟ ಾದ ಾನು ಅವನಿಗೆ ‘ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕು. ಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಅರಸನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. 27 ಅವನು ಾಗೆ ಾಡದೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚಾಡಿಹೇಳಿದನು. ಅರಸನು ದೇವದೂತನ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ತನಗೆ ಸರಿಕಂಡದ್ದನು್ನ
ಾಡಲಿ. 28 ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ತನ್ನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅರಸನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ರೆಯಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇನು
ೕಗ್ಯ ನೋ?”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 29 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೆಚು್ಚ
ಾತು
ಾಕೆ? ನೀನೂ ಮತು್ತ
ಚೀಬನೂ ಹೊಲವನು್ನ ಾಗ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ತೀಪುರ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, “ಚೀಬನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದದೆ್ದೕ ಾಕು” ಎಂದನು.
24

31

ಾವೀದನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಗೆ ತೋರಿದ ದಯೆ

ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಎಂಬುವನು ಅರಸನನು್ನ ಾಗಕಳುಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ರೋಗೆಲೀಮಿನಿಂದ
32 ಇವನು ಎಂಬತು್ತ ವಷರ್ದ ಮುದುಕನು.
ದರ್ನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು.
ಇವನು ಬಹು
ಶಿ್ರ ೕಮಂತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಇವನೇ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 33 ಅರಸನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಗೆ, “ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಾ, ಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹತಿ್ತರವೇ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಸಂರ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
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2 ಸಮುವೇಲನು 20:3

ಅದಕೆ್ಕ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಯು, “ಇಷು್ಟ ವಯಸು್ಸ ಕಳೆದವ ಾದ ಾನು ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬರುವುದು ಹೇಗೆ 35 ಈಗ ಾನು ಎಂಬತು್ತ ವಷರ್ದವನು. ಒಳೆ್ಳಯದು, ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಇವುಗಳ ಭೇದವು ನನಗಿನು್ನ
ತಿಳಿಯುವುದೋ? ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳ ರುಚಿಯು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೋ?
ಾಯನ
ಾಡುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರ ಸ್ವರಗಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತ ೕ? ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ
ಾಕೆ
ಹೊರೆ ಾಗಿರಬೇಕು? 36 ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಅರಸ ಾದ ನೀನು ನನಗೇಕೆ
ಇಂಥ ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕು?
37 ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾಗಲಿ.
ಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಸ ಾಧಿಯಿರುವ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವೆನು. ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಕಿ ಾ್ಹಮನಿರು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ
ಇಷ್ಟ ವಿದ್ದಂತೆ ಇವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಲಿ” ಎಂದನು.
38 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಕಿ ಾ್ಹಮನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರಲಿ. ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು.
ಇನು್ನ ಏನೇನು ಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತ
ೕ ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ
ನದಿ ಾಟಿದರು. ಅರಸನು ನದಿ ಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಯನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಅನಂತರ
ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಯು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.
40 ಅರಸನು ಕಿ ಾ್ಹಮನೊಡನೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅಧರ್
ಜನರೂ ಅರಸನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
34

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಡುವೆ ಾ ಾ್ವದ
ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ, “ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಾವೆ ಹೋಗಿ ಅರಸನನೂ್ನ, ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ, ಅವನೊಡನೆ ಇದ್ದ ಜನರನೂ್ನ
ದರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
42 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, “ಅರಸನು ನಮಗೆ ಸಮೀಪದ ಬಂಧು. ನೀವು ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ಾವೇನು ಅರಸನ ಹಣದಿಂದ ಊಟ ಾಡಿದೆ ೕ? ಅವನು ನಮಗೆ ಏ ಾದರೂ
ಕೊಟ್ಟ ನೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 43 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ, “ಅರಸನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಹತು್ತ ಾಲು ಉಂಟ ಾ್ಲ, ಾವೀದನ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಕು್ಕ ಉಂಟು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಡೆ ಾಣಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದಲು
ಾತ ಾಡಿದವರು ಾವಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾತುಗಳು
ಕಠಿಣ ಾಗಿದ್ದವು.
41 ಆಗ ಇ

20
ಶೆಬನ ದಂಗೆ
ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಕುಲದವನೂ, ಬಿಕಿ್ರ ೕಯ ಮಗನೂ ಆದ ಶೆಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಅಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಹಳೆಯನು್ನ ಊದಿ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಾವೀದನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಾಲಿಲ್ಲ.
ಇಷಯನ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವತು್ತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು.
2 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬಿಕಿ್ರ ೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವರೆಗೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು.
3 ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾನು ಅರಮನೆ ಾಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ತನ್ನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನವಸ್ತ ್ರ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸಂಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ
ವಿಧೆವೆಯರಂತಿದು್ದ ಾವಲಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾಯಿತು.
1 ಆಕ

ಅ

ಾಸನ ಕೊಲೆ
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ಅನಂತರ ಅರಸನು ಅ ಾಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು ದಿನಗ ಳಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಇಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 5 ಅ ಾಸನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ನೇಮಕ ಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ
ಾರದೆ ತಡ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ 6 ಅರಸನು ಅಬೀಷೈ ಗೆ,
“ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗಿಂತ ಬಿಕಿ್ರ ೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನು ನಮಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ಾಡುವಂತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ ್ಟಜಡಿಸು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು
ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂ ಾನು” ಎಂದನು.
7 ಆಗ ಅವನು
ೕ ಾಬನ ಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ, ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲು ದಂಡುಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಶೂರರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಕಿ್ರ ೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಹೊರಟರು.
8 ಅವರು ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಅ ಾಸನು ಅವನೆದುರು ಬಂದನು.
ಯುದ್ಧವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ೕ ಾಬನೂ ಅವನನು್ನ ವಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನ
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದ ಕತಿ್ತಯೂ ಒರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. 9 ಅವನು ಅ ಾಸನನು್ನ, “ಸಹೋದರನೇ
ೕಮ ೕ” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಮುದಿ್ದಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಅವನ ಗಡ್ಡವನು್ನ
ಹಿಡಿದು, 10 ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಗಮನಿಸದಿದ್ದ ಅ ಾಸನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಳಗೆ ತಿವಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅವನ
ಕರಳುಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ತಿವಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಅವನು ಸತ್ತನು.
ೕ ಾಬನೂ
ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೀಷೈ ಯೂ ಮತು್ತ ಬಿಕಿ್ರ ೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮುಂದೆ
ನಡೆ ಾಗ, 11
ೕ ಾಬನ ಆಳುಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು ಅ ಾಸನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು, “ ಾವೀದ ಾಗೂ
ೕ ಾಬರ
ಕಡೆಯವರು
ೕ ಾಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು 12 ಾಗರ್ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಹೊರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾಸನನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿಂತರು. ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲು್ಲವುದನು್ನ
ಕಂಡ ಆ ಆಳು ಅ ಾಸನ ಶವವನು್ನ ಾರಿಯಿಂದ ಎಳೆದು, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿ, ಅದನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
13 ಶವವನು್ನ ಆಚೆ
ಮುಚಿ್ಚದನು.
ಾಕಿದ ನಂತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಕಿ್ರ ೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟ ವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ
ೕ ಾಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
4

ಶೆಬನ ಕೊಲೆ
ಶೆಬನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಆಬೇಲ್, ಬೇ ಾ್ಮ ಾಕೂ್ಕ ಬಂದನು.
ಬೇರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನೊಡನೆ ಆ ಊರನು್ನ ಸೇರಿದರು. 15
ೕ ಾಬನ ಕಡೆಯವರು
ಆಬೇಲ್ ಬೇ ಾ್ಮ ಾಕೆ್ಕ ಊರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಊರು ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು
ಮಣಿ್ಣ ನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ
ಾಡಿ, ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು. 16 ಆಗ ಆ ಊರಿನ
ಬುದಿ್ಧವಂತೆ ಾದ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ, ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ೕ ಾಬನೊಂದಿಗೆ
ಾನು ಾತ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 17
ೕ ಾಬನು
ಬರಲು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು, “ನೀನು
ೕ ಾಬನೋ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು “ ೌದು ಾನೇ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆಕೆಯು, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳು” ಅನ್ನಲು ಅವನು, “ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. 18 ಆಗ ಆಕೆಯು, “ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆಬೇಲಿನವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇ ೕಣ
ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19 ನಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವುಳ್ಳದೂ್ದ, ಾಜನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಯಿಯೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದಳು.
20 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾಬನು, “ನುಂಗಿಬಿಡುವು ಾಗಲಿ, ಾಳು ಾಡುವು ಾಗಲಿ ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ
ಅಂಥದು್ದ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. 21 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶದ ಬಿಕಿ್ರ ೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನೆಂಬುವವನು
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿರಿ, ಾನು ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೋಡು ಈಗಲೇ ಅವನ ತಲೆಯು
ಗೋಡೆಯ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟು್ಟ, 22 ತನ್ನ ಜನರ
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ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕದೊಡನೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರು ಬಿಕಿ್ರ ೕಯ ಮಗ ಾದ
ಶೆಬನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ೕ ಾಬನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಎಸೆದರು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಕಹಳೆಯನು್ನ ಊದಿಸಿದನು.
ಜನರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ೕ ಾಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾವೀದನ ಆ ಾ್ಥನಿಕರು
ೕ ಾಬನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಖ್ಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು
24 ಅದೋ ಾಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ
ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲುದಂಡುಗಳ ಅಧಿಪತಿ.
ಾಡಿಸುವವನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಮುಖ್ಯ ಾಖಲೆ ಾಡುವ ಲೇಖಕ.
25 ಶೆವನು ಾಯರ್ದಶಿರ್, ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು
ಾಜಕರು. 26 ಾಯೀರಿನವ ಾದ ಈರನೂ
ಾವೀದನ ಾಜಕನು.
23

21

ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದು್ದ
ಾವೀದನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೂ ಎಡಬಿಡದೆ ಬರವಿತು್ತ. ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು, “ ೌಲನು ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್ಯರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ
ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 2 ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್ಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಸಂಹೃ ತ ಾಗದೆ ಉಳಿದ ಅ ೕರಿಯರಷೆ್ಟ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಾವು ಇವರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ೌಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳ
ಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ ಅಭಿ ಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
3 ಆಗ ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ?
ನಿಮಗೆ
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ
ಾವುದನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ೌಲನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ
ನಮಗೂ ಇರುವ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವು ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಮುಗಿಯ ಾರದು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ಅಧಿ ಾರವು ನಮಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ಏನು ಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿರಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 5 ಆಗ ಅವರು, “ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ನಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸು. 6 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ೌಲನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು,
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೇತು ಾಕುವೆವು” ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಆಗಲಿ ಅವರನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 7 ಾವೀದನು ಾನು ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ೌಲನ
ಮ್ಮ ಗನೂ
ೕ ಾ ಾನನ
ಮಗನೂ ಆದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.
8 ಆದರೆ ೌಲನಿಗೆ ಅ
ಾ್ಯ ಹನ ಮಗ ಾದ ರಿಚ್ಪಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಅ ೕರ್ನೀ ಮತು್ತ ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಮೆಹೋಲದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಅದಿ್ರ ಯೇಲನಿಗೆ ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ಮೀಕಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಐದು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.
9 ಅವರು ಇವರನು್ನ ಕೊಂದು, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಾಕಿದರು. ಈ ಏಳು
ಮಂದಿಯೂ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. ಇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ಜವೆಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಆರಂಭ ಾಗಿತು್ತ
10 ಆಗ ಅ
ಾ್ಯ ಹನ ಮಗ ಾದ ರಿಚ್ಪಳು ಒಂದು ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಾಸಿ, ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಶವಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ತನಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳೂ, ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾಡು ಮೃ ಗಗಳೂ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನದಂತೆ ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು.
11 ಅ
ಾ್ಯ ಹನ ಮಗಳೂ, ೌಲನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಆದ ರಿಚ್ಪಳು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವು ಾವೀದನಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 12 ಆಗ ಅವನು ೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
1
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ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನನು್ನ ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನನ ಶವಗಳನು್ನ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನೇತು ಾಕಿದ್ದರು.
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
13
ಾವೀದನು
ಾಬೇಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ೌಲ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಹತ ಾದವರ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 14 ಅವರು ಅ ಎಲಬುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ದೇಶದ
ಚೇ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ೌಲನ ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿಸಿದನು. ಅರಸನ
ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ಆದ ನಂತರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿದ್ದ ಕೋಪವು ಾಂತ ಾಗಿ, ಅವನು ಅವರ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
15

ಾವೀದನ ಭಟರ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಪುನಃ ಯುದ್ಧ ಾಯಿತು.

ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಬಹಳ ಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದನು. 16 ಆಗ
ರೆಫಾಯರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ ಇಷಿ್ಬಬೆನೋಬ್ ಎಂಬುವನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಅವನ
ಾಮ್ರ ದ ಬಜಿರ್ಯು ಮುನೂ್ನರು ಶೆಕಲ್ (ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ) ತೂಕದು್ದ. ಅವನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಹೊಸ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 17 ಆದರೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಷೈ ಯು ಾವೀದನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದು,
ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಆಗ ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೀಪವು
ಆರಿಹೋಗದಂತೆ ನೀನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದು” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 18 ಅನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ ಗೋಬಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಹು ಾ
ಊರಿನವ ಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎಂಬುವನು ರೆಫಾಯ ಾದ ಸೆಫ ಎಂಬುವನನು್ನ ಕೊಂದನು.
19 ಗೋಬಿನಲಿ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಇನೊ್ನಮೆ ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಡೆ ಾಗ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ
ಾರೇ
ೕರೆಗೀಮ್ ಎಂಬುವವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯ ತನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಗೊ ಾ್ಯ ತನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು ನೇ ಾರರ ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಾತ್ರ ವಿತು್ತ.
20 ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷನಿದ್ದನು.
ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರು ಬೆರಳುಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು ಅವನು ರೆಫಾಯನಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿದ್ದನು. 21 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಾಗ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮಿ ಾನನ
ಮಗ
ೕ ಾ ಾನನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
22 ಗತ್ ಊರಿನವ ಾದ ಈ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ರೆಫಾಯರೂ ಾವೀದನಿಂದಲೂ ಅವನ ಸೇವಕರಿಂದಲೂ
ಹತ ಾದರು.

22

ಾವೀದನ ರಚಿಸಿದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ
1 ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೂ ೌಲನ ಕೈ ಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಜಯ ಗೀತೆಯನು್ನ ರಚಿಸಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು:
2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ನನ್ನ ವಿ
ೕಚಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಆತನು ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿ
ಾಗಿರುವ ದೇವರೂ, ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬೂ, ನನ್ನ
ದುಗರ್ವೂ, ನನ್ನ ಶರಣನೂ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಯೆಹೋವನು ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ ್ಕ ಅಹರ್ನು.
ಾನು ಆತನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ
ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
5 ಮರಣ ಪ್ರ ಾಹದ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು. ಾಶಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಡುಗಿಸಿತು.
6 ಾ ಾಳ ಾಶಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು, ಮರಣಕರ ಾದ ಉರುಲುಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು.
7 ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು. ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆನು. ಆತನು ತನ್ನ
ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
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8 ಆಗ ಆತನ ಕೋಪದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸಿತು. ಆ
9 ಆತನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬಂದಿತು. ಆತನ

ಾಶದ ಆ ಾರಗಳು ನಡುಗಿ ಕದಲಿದವು.
ಾಯಿಂದ ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆಯು ಹೊರಟು ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ

ದಹಿಸಿ ಕೆಂಡವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿತು.
ಾಶವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆತನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಗರ್ತ್ತಲಿತು್ತ.
11 ಕೆರೂಬಿ ಾಹನ ಾಗಿ ಾರಿದನು. ಾಯುವೇ ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗ
ೕ ಎಂಬಂತೆ ಇಳಿದು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು.
12 ಕತ್ತಲನೂ್ನ, ಜಲಮಯ ಾಗಿರುವ ನೀಲಮೇಘಗಳನೂ್ನ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗು ಾರದಂತೆ ಕವಿಸಿಕೊಂಡನು.
13 ಆತನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಪ್ರ ಾಶದಿಂದ ಉರಿಗೆಂಡಗಳು ಹೊರಟವು.
14 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಗುಡುಗಿದನು. ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಧ ್ವ ನಿಗೊಟ್ಟ ನು.
15 ಆತನು
ಾಣಗಳನೆ್ನ ಸೆದು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು.
16 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಆತನ
ಾ್ವ ಸಭರದಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರ ದ ತಳವು ಾಣಿಸಿತು.
ಭೂಮಂಡಲದ ಅಸಿ್ಥ ಾರವು ತೋರಿಬಂದವು.
17 ಆತನು ಮೇಲಣಲೋಕದಿಂದ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು!
ಮ ಾಜಲ ಾಶಿ
ಳಗಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
ಎಳೆದನು.
18 ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಪುಷ್ಠರೂ ಆಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರ ಸಿದನು.
19 ಅವರು ನನ್ನ ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಉ ಾ್ಧರಕ ಾದನು.
20 ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅ ಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ನನ್ನ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ *ರ ಸಿದನು.
10 ಆತನು ಆ

21

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಸನ್ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲ ನೀಡಿದನು.
ನನ್ನ ಕೈ ಗಳ ಶುದ್ಧತ ್ವಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ಪ್ರ ತಿಫಲಕೊಟ್ಟ ನು.
22 ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
23 ಾನು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆನು. ಆತನ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
24
ಾನು ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಯು.
ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು.
25 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೂ, ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನಿರಪ ಾಧಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆಯೂ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
26 ನೀನು ಕೃ ಪೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೃ ಾವಂತನೂ, ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ.
27 ಶುದ್ಧನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯವನಿಗೆ ವಕ್ರ ನೂ ಆಗಿರುವಿ.
28 ದೀನರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುತಿ್ತ. ಹಮಿ್ಮ ನವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುತಿ್ತ.
29 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವು ನೀನೇ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಕತ್ತಲನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವನು.
30 ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ † ಾನು ದಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು. ನನ್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾ್ರ ಾರಗಳನು್ನ
ಾರುವೆನು.
31 ದೇವರ
ಾಗರ್ವು
ಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದು್ದ ಯೆಹೋವನ ವಚನವು ಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ಆತನು
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾರು? ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೊರತು ಶರಣನು ಎಲಿ್ಲ?
33 ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆ
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
34 ನನ್ನ ಾಲನು್ನ ಜಿಂಕೆಯ ಾಲಿನಂತೆ ಚುರುಕು
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ನು್ನ ಉನ್ನತಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನೆ
35 ಆತನು ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿದೆ್ಯ ಯನು್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾಮ್ರ ದ ಬಿಲ್ಲ ಾ್ನದರೂ ಉಪ
ೕಗಿಸಬಲೆ್ಲ ನು.
ಆಶಿ್ರ ತರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗು ಾಣಿ

32 ಯೆಹೋವನಲ್ಲದೆ ದೇವರು

36 ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಗು

*

ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ರ ಸಿದಿ್ದೕ. ನಿನ್ನ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷವು ನನ್ನ ನು್ನ ಉನ್ನತಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿದೆ.

22:20 ಅಥ ಾ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದನು.

†

22:30 ಅಥ ಾ ಾನು ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವೆನು.
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ಾಲುಗಳಿಗೆ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಾಲುಗಳು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವವರೆಗೂ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
39 ಅವರನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸುವೆನು, ಹೊಡೆದು ಏಳ ಾರದಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ಾದದ ಕೆಳಗೆ
ಬೀಳುವರು.
40 ನೀನು ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಗಿದಿದಿ್ದ. ಎದು ಾಳಿಗಳನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ನನಗೆ
ಅಧೀನ ಾಡಿದಿ್ದ.
41 ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಬೆಂಗೊಟು್ಟ ಓಡ ಾಡಿದಿ್ದೕ. ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡುವೆನು.
42 ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ರ ಸುವವನಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಆತನು
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
43 ಭೂಮಿಯ ಧೂಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಾಡಿದೆನು. ಬೀದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಸರನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ ತುಳಿದು ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ ನು.
44 ನನ್ನ ಜನರ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿದಿ್ದ. ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ದೊರೆ
ಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಉಳಿಸಿದಿ್ದ.
ಾನರಿಯದ ಜ ಾಂಗದವರು ಸಹ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವರು.
45 ದೇ ಾಂತರದವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.
46 ಅವರು ಧೈ ಯರ್ಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಬರುವರು.
47 ಯೆಹೋವನು ಚೈ ತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು. ನನ್ನ ಶರಣನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿ
ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ
ಕೊಂ ಾಟ.
48 ಆತನು ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ ಾಡುವ ದೇವರು. ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
49 ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾತನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಎದು ಾಳಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಉನ್ನತಪಡಿಸುತಿ್ತ.
ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುತಿ್ತ.
50 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ
ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
51 ಆತನು
ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾವೀದನಿಗೂ, ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೆಗೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
37 ನೀನು ನನ್ನ
38

23
ಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು
1 ಾವೀದನ ಕೊನೆಯ
ಾತುಗಳು ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು,
ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು,
ಾಕೋಬನ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ವರಕವಿಯೂ ಆಗಿರುವವನ ನುಡಿಗಳು:
2 “ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ಮೂಲಕ
ಾತ ಾಡಿತು.
ಆತನ ಾಕ್ಯ ವು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲತು್ತ.
3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಶರಣನೂ,
ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಳುವವನು,
4
ೕಡಗಳಿಲ್ಲದ ಾ್ರ ತಃ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೇ ೕಮಯ ಾಗಿ ಉದಯಿಸಿ,
ೕಡಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
ಮಳೆಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ
ಳೆಯಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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5 ನನ್ನ ಮನೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಸಿ್ಥರ
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ಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

ಆತನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನಲ್ಲ ೕ?
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಖಚಿತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲವೂ, ನನ್ನ ಅಭಿ ಾಷೆಯನು್ನ ಪೂತಿರ್ಗೊಳಿಸುವವನೂ ಆತನೇ ಅಲ್ಲ
6 ದುಷ್ಟರು ದೂರಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟ ್ಟ ಮುಳು್ಳ ಗಳಂತಿರು ಾ್ತರೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ,
7 ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧವನೂ್ನ, ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಯನೂ್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಬೇಕು.
ಅವು ಬಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.”

ೕ?

ಾವೀದನ ರಣವೀರರ ೌಯರ್ ಾಹಸಗಳು
ಾವೀದನೊಂದಿಗಿದ್ದ ರಣವೀರರ ಪಟಿ್ಟ: ತಹೆ್ಕ ೕನ್ಯ ಾದ
ೕಷಬ್ ಬಷೆ್ಬಬೆತನು ಸರ ಾರರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು.
ಎಚಿ್ನೕಯ ಾದ ಅದೀನೋ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಇವನು ಒಂದೇ ಾರಿ ಎಂಟುನೂರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದನು. 9 ಎರಡನೆಯವನು ಅಹೋಹ್ಯ ಾದ ದೋದೋ ಎಂಬುವವನ ಮಗ ಾಗಿರುವ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಕೊಂ ಾಗ ಅವರನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾವೀದನ
10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಇವನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
ಹೋದ ನಂತರ ಇವನು ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದು, ಕೈ ಸೋತು ಹೋಗುವ ತನಕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮ ಾಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
11 ಮೂರನೆಯವನು ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಆಗೇಯನ
ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಮಗ ಶಮ್ಮ ಎಂಬುವವನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಒಂದು ಅಲಸಂದಿಯ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 12 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ, ಇವನು ಆ ಹೊಲದ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದು, ಹೊಲವನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಮ ಾಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದನು. 13 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮ್
ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮೂವರು ಬಂದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು
ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ, 14 ಾವೀದನು ಆ ಅದು ಾ್ಲಮ್ ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದನು.
15 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಾವೀದನು
ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ “ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಊರಿನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ
ಾ ಾದರೂ
ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವು ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದೂ ಕೇಳಿದನು. 16 ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೂರು
ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದಂಡಿನಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ, ಾವೀದನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 17 ಆದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ. ಜೀವ ಾಶೆ ತೊರೆದವರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಾನು ಕುಡಿಯಬೇಕೆ? ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಹೊಯ್ದನು.
ಆ ಮೂರು ಜನರು ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
18 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ
ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ನೂ ಆದ ಅಬೀಷೈ ಯು ಈ ಮೂರು ಜನರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬೀಸು ಾ್ತ ಹೋಗಿ, ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಈ
ಮೂವರಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ಹೊಂದಿದನು. 19 ಅ ಮೂವರಲಿ್ಲ ಘನತೆಯುಳ್ಳವನೂ, ಾಯಕನೂ ಇವನೇ. ಇವನು
ದಲಿನ ಮೂರು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? 20 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗನೂ
ಕಬ್ಜಯೇಲಿನ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಯೂ ಆದ ಬೆ ಾಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು. ಇವನು ಅನೇಕ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ದೃ ಾ್ಟಂತವೆಂದರೆ ಒಂದು ಾರಿ
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಅರೀಯೇಲನ ಇಬ್ಬರು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ಇನೊ್ನಮೆ ್ಮ ಹಿಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರಲು ಇವನು
ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕೊಂದನು. 21 ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ಉನ್ನತ ಾದ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ ನನು್ನ
8
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ಕೊಂದನು. ಆ ಐಗುಪ ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಜಿರ್ಯಿತು್ತ. ಇವನು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ
ಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದನು. 22 ಈ ಪ ಾಕ್ರ ಮದ ಕೃ ತ ್ಯ ದಿಂದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ
ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದನು. 23 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಇವನು ವಿಶೇಷ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ,
ದಲಿನ ಮೂವರು ಸೈ ನಿಕರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾವೀದನು ಇವನನು್ನ ತನ್ನ ಾವಲುದಂಡಿನ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು. 24 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ರಣವೀರರ ಪಟಿ್ಟ ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ಾದ
25
ಅ ಾಹೇಲನು, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ದೋದೋವಿನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನ್, ಹರೋದಿನವ ಾದ ಶಮ್ಮ ಮತು್ತ
ಎಲೀಕರು. 26 ಪೆಲೆಟಿನವ ಾದ ಹೆಲೆಚ್, ತೆಕೋವದ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗ ಾದ ಈ ಾ, 27 ಅಣತೋತಿನವ ಾದ
ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಹು ಾ ಊರಿನವ ಾದ ಮೆಬುನೆ್ನ ೖ, 28 ಅಹೋಹಿನವ ಾದ ಚಲೊ್ಮೕನ್, ನೆಟೋಫದವ ಾದ
ಮಹರೈ, 29 ನೆಟೋಫದವ ಾದ ಾಣನ ಮಗ ಹೇಲೆಬ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ದೇಶದ ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ ರೀಬೈ
ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಇತೆ, 30 ಪಿ ಾತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯ, ನಹಲೇ ಾಷಿನವ ಾದ ಹಿದೆ್ದ ೖ. 31 ಅ ಾ ಾ
ತಗಿ್ಗನವ ಾದ ಅಬೀ ಅಲೊ್ಬೕನ್, ಬಹುರ್ಮ್ಯ ಾದ ಅಜಾ್ಮ ವೇತ್, 32 ಾಲೊ್ಬೕನ್ಯ ಾದ ಎಲೆಯ ಾ್ಬ,
ಾಷೇನನ ಮಕ್ಕಳು,
ೕ ಾ ಾನನು, 33 ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಶಮ್ಮ, ಅ ಾಯರ್ ಾದ ಾ ಾರನ
34
ಮಗ ಅಹೀ ಾಮ್,
ಾ ಾ ಊರಿನ ಅಹಸೆ್ಬ ೖ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಗಿಲೋವಿನ
ಅಹೀತೋಫೆಲ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮ್, 35 ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಹೆಚೊ್ರ ೕ, ಅಬೀರ್ಯ ಾದ ಾರೈ,
36 ಚೋಬ ಊರಿನ ಾ ಾನ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಲ್, ಾದ್ಯ ಾದ ಾನೀ, 37 ಅ
್ಮೕನಿಯ ಾದ
ಚೆಲೆಕ್, ಬೇರೋತ್ಯ ನೂ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನ ಆಯುಧ ಾಹಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ನಹರೈ
38 ಇತಿ್ರ ೕಯ ಾದ ಈ ಾ ಮತು್ತ ಾರೇಬರು, 39 ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯ, ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಮಂದಿ.

24
ಜನಗಣತಿಯು ಅದರ ಫಲವು
ಯೆಹೋವನು ಪುನಃ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಾವೀದನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳವರ ಜನಗಣತಿ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ಅರಸನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೊ ಾ್ತಗುವ ಾಗೆ ನೀನು ಾನ್ ಊರಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದ
ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಜನಗಣತಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
3 ಆಗ
ೕ ಾಬನು ಅರಸನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ನಿನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲದಲೆ್ಲೕ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಅಂದನು.
4 ಆದರೆ ಅರಸನು
ೕ ಾಬನಿಗೂ ಇತರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ತನ್ನ
ಾತನೆ್ನೕ
ಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟು
ಹೋದರು. 5 ಅವರು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾದ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಬಲ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ ಯಗೆ್ಜೕರಿಗೂ, 6 ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಾ್ರಂತ್ಯ, ತಖಿ್ತೕಮ್ ಹೂಜೀ ಪ್ರ ದೇಶ ಇವುಗಳ
ಮೇಲೆ
ಾನಿನ ಾನ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದರು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಚೀದೋನ್ ತೂರ್ ಕೋಟೆ, ಹಿವಿ್ವಯರ ಮತು್ತ
ಾ ಾನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
8 ಹೀಗೆ ಒಂಭತು್ತ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದರು. 9
ೕ ಾಬನು ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ಜನಗಣತಿ ಸಂಖೆ್ಯಯು - ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗತಕ್ಕ ಸೈ ನಿಕರು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ.
10 ಜನಗಣತಿ
ಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಾವೀದನಿಗೆ ಮನ ಾ್ಸ ಯು ಚುಚ್ಚತೊಡಗಿತು. ಆದುದರಿಂದ
ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿ ಾಪಿ ಾದೆನು.
11
ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಏಳುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ದಶಿರ್ ಾದ ಾದ್ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, 12 “ನೀನು ಾವೀದನ
1
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ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾನು ಮೂರು ವಿಧ ಾದ ಶಿ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಬೇಕೋ ಆರಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
13 ಆಗ
ಾದನು
ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ *ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಬರವು

ಉಂಟಾಗಬೇಕೋ?
ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಗಳವರೆಗೆ
ಓಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕೋ? ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿ ಬರಬೇಕೋ?
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ
ಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಪಡೆದು ತಿಳಿಸಲಿ? ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳು”
ಎಂದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು ಾದನಿಗೆ, “ ಾನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಬೀಳುತೆ್ತೕನೆ, ಆತನು ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನು ಾನು ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬೀಳಲೊಲೆ್ಲ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ಾ್ಯ ಧಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಅದು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ
ನೇಮಕ ಾದ ಹೊತಿ್ತನ ವರೆಗೂ ಇತು್ತ. ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದ ವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು. 16 ದೇವದೂತನು ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಕೈ ಚಾಚಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಸಂ ಾರಕ ದೂತನಿಗೆ, “ಈಗ
ಾಕು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ದೂತನು ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಅ ೌನನ
ಕಣದಲಿ್ಲದ್ದನು.
17
ಾವೀದನು ಜನಸಂ ಾರಕ ದೂತನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ
ಾಪ ಾಡಿದವನು ಾನು, ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರು ಏನು
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ? ನಿನ್ನ ಕೈ ನನಗೂ ನನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
ಾವೀದನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದು್ದ
18 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ
ಅ ೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19
ಾವೀದನು ಾದನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತನ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಹೊರಟನು.
20 ಾವೀದನೂ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಅ ೌನನು ಕಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ
ಅರಸನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 21 ಅವನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ್ಯ ಧಿಯು ಜನರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಕಣವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
22 ಆಗ ಅ ೌನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಪಿರ್ಸೋಣ ಾಗಲಿ, ಇಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಹೋರಿಗಳೂ, ೌದೆಗೆ ನೊಗ
ದ ಾದ ಎತಿ್ತನ ಾ ಾನುಗಳೂ
ಇರುತ್ತವೆ. 23 ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅರಸನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಅರಸನು ಅ ೌನನಿಗೆ, “ ಾಗಲ್ಲ, ಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸ ಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಕಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಐವತು್ತ ಶೆಕಲ್ ಬೆಳಿ್ಳ ಗೆ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 25 ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಆತನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲಿದ್ದ
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಾಂತ ಾಯಿತು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ಯ ಧಿಯು ಗುಣ ಾಯಿತು.

*

24:13 ಅಥ ಾ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು.
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1 ಅರಸುಗಳು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
1 ಅರಸುಗಳ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ಾ್ಯ ಾ್ಯ ನ ಾರರು ಎಜ್ರ,
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ್, ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸಂ ಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ರೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ
ಕೃ ತಿಯು ಾನೂರು ವಷರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಾಖಲೆಗಳನು್ನ ಸಂಕಲಿಸಲು
ಹಲ ಾರು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ. ಾಹಿತ್ಯ ದ ಶೈ ಲಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಹೆಣೆದಿರುವ ವಿಷಯಗಳು, ಮತು್ತ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಳಸಿರುವ ರೀತಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳು ಬಹು
ಸಂಕಲನ ಾರರ ಅಥ ಾ ಗ್ರಂಥಕತರ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನೇ ಸಂಕಲನ ಾರನು ಅಥ ಾ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 590-538 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ದಲನೆಯ ದೇ ಾಲಯವು ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟತು (1 ಅರಸುಗಳು 8:8).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಜನರು, ಸತ್ಯ ವೇದದ ಎ ಾ್ಲ ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು 1 ಮತು್ತ 2 ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಂದಿನ ಾಗ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಮರಣದ
ನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜತ್ವಕೆ ್ಕ ಏರಿದ್ದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯು
ಸಂಯುಕ್ತ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದೊಂದಿಗೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇಶವು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಎಂದು ಅರಿಯಲ್ಪಡುವ 2 ಾಜ್ಯ ಗ ಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವದರೊಂದಿಗೆ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 1 ಮತು್ತ 2
ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಬೈ ಬಲ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕವ ಾ್ನ ಗಿ ಸಂ
ೕಜಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಭೇದನ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆ — 1:1-11:43
2. ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ವು ಇ ಾ್ಭ ಗ ಾದದು್ದ — 12:1-16:34
3. ಎಲೀಯನು ಮತು್ತ ಅ ಾಬನು — 17:1-22:53
1

ಾವೀದನ ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ

ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ವ
ೕವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
ಸೇವಕರು ಎಷು್ಟ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸಿದರೂ
ಅವನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 2 ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಹುಡುಕಿತರುವೆವು. ಆಕೆಯು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಬೇಕು. ಆಕೆಯು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬೆಚ್ಚ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಆನಂತರ ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ
ಸುಂದರಿ ಾದ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಶೂನೇಮ್ ಊರಿನ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ
ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 4 ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾದ ಈಕೆಯು
ಅರಸನನು್ನ ಶುಶೂ್ರ ಷೆ ಾಡುವ ಸೇವಕಿ ಾದಳು. ಆದರೆ ಅರಸನು ಈಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅದೋನೀಯನು ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದು್ದ
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ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು, “ ಾನೇ ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು, ತನಗೋಸ್ಕರ ರಥರ ಾಶ್ವ ಗಳನೂ್ನ, ಮುಂದೆ ಓಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐವತು್ತ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ
6 ಅವನ ತಂದೆ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಾದ ಾವೀದನು, “ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಒಂದು ಾರಿ ಾದರೂ ಗದರಿಸಿ ಬೇಸರಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹು ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು.
7 ಅವನು ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತರು ಾಯ ಅವನೇ ಹಿರಿಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕ ಾಬನನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನನೂ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇವರು ಅವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾದರು. 8 ಆದರೆ
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್, ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ
ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ರೇಗೀ ಮತು್ತ ಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಾವಲಿನವರು
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 9 ಅದೋನೀಯನು ರೋಗೆಲ್ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೋಹೆಲೆತ್
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುರಿ, ಹೋರಿ
ದ ಾದ ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿಸಿ, ಾಜಪುತ್ರ ಾದ ತನ್ನ
ಉಳಿದ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಅರಸನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರ ಸಿದನು.
10 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಾ ಾನ್, ಬೆ ಾಯ,
ಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಾವಲಿನವರು ತಮ್ಮ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನ್ ಇವರನು್ನ ಾತ್ರ ಆಮಂತಿ್ರ ಸಿರಲಿಲ್ಲ.
5 ಆನಂತರ

ಾ ಾನನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಗೆ, “ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಅರಸ ಾದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದಿಯಲ್ಲ ೕ? 12 ಈಗ
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೋ.
13 ನೀನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ತನ್ನ ತರು ಾಯ
ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೇ ಆಳಬೇಕು. ಅವನೇ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಎಂದು ತಮ್ಮ ಾಸಿ ಾದ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದನ ಾ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದೋನೀಯನು
ಆಳುವುದೇಕೆ’ ಎಂದು ಕೇಳು. 14 ನೀನು ಅರಸನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಾತನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂದನು. 15 ಅರಸನು ಬಹು ವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದುದರಿಂದ ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ
ಅಬೀಷಗ್ ಎಂ ಾಕೆಯಿಂದ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು.
16 ಬತೆ್ಷಬೆಯು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅರಸನಿಗೆ
ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ಅರಸನು, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?”
ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 17 ಆಗ ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಾಸಿ ಾದ ನನಗೆ ನನ್ನ ತರು ಾಯ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಅರಸ ಾಗಬೇಕು. ನಿಜ ಾಗಿ ಅವನೇ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದಯ ಾ್ಲ. 18 ಆದರೆ ಈಗ ಅದೋನೀಯನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ
ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಆತನು ಹೋರಿ, ಕುರಿ
ದ ಾದ ಹಲವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಹೊರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಪುತ್ರರನೂ್ನ,
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನನೂ್ನ,
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ೕ ಾಬನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 20 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ನಿಮ್ಮ
ತರು ಾಯ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಾದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 21 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ ಆದ ನೀವೂ ಾಗೆ ಾಡದೆ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವು ಾದರೆ ಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಗನೂ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವೆವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
22 ಆಕೆಯು ಹೀಗೆ ಅರಸನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಬಂದನು.
23 ಸೇವಕರು ಾ ಾನನು ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಾ ಾನನು
ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 24 ಾ ಾನನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ
ಆದ ನೀನು ಅದೋನೀಯನಿಗೆ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ. 25 ಅವನು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಹೋರಿ, ಕುರಿ ಮುಂ ಾದ
ಹಲವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ ಾಜಪುತ್ರರನೂ್ನ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
11 ಆಗ
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‘ಅರಸ ಾದ ಅದೋನೀಯನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ನೂ್ನ,
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್, ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ
ಎಂಬುವರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನೂ, ಸೇವಕನೂ ಸೊಲೊ ೕನನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. 27 ಈ ಾಯರ್ವು
ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ತರು ಾಯ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರು
ಾರು ಎಂಬುವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ ಾರ ಾಗಿತೆ್ತೕ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
26

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜಾಭಿಷೇಕ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬೆಯನು್ನ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಬಂದು
ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು. 29 ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಾ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, 30 ನನ್ನ ತರು ಾಯ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಈಹೊತೆ್ತೕ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು” ಎಂದನು. 31 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಯು ಅರಸನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ಾವೀದನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಳಲಿ”
ಎಂದಳು.
32 ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನ, ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ ಎಂಬುವರನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಅವರು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದರು. 33 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನನ್ನ ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. 34 ಅಲಿ್ಲ
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನೂ ಅವನನು್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿ. ಅನಂತರ ಕೊಂಬನೂ್ನದಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ, ‘ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಜಯ ೕಷ ಾಡಲಿ. 35 ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವನ
ಹಿಂದೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಅವನು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಆಳಬೇಕು.
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಆಳಲು ಅವನನೆ್ನೕ ಪ್ರ ಭುವ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 36 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾಗೆಯೇ
ಆಗಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಲಿ. 37 ಆತನು
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಪ್ರ ಾರ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸಂಗಡಲೂ ಇದು್ದ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ ಆದ ನಿನ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದದಕಿ್ಕಂತ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ನುಡಿದನು.
38 ಆಗ
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ್, ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ
ಎಂಬುವರು ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲುದಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಗೀಹೋನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
39
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯ ಕೊಂಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು.
ಕೂಡಲೇ ಕೊಂಬನೂ್ನದಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು “ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 40 ತರು ಾಯ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಕೊಳಲೂದು ಾ್ತ, ಬಹುಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಯ ೕಷ ಾಡು ಾ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದರು. ಅವರ ಕೂಗಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತೋ ಎಂಬಂತೆ ಆಯಿತು.
41 ಅದೋನೀಯನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳೂ ಭೋಜನವನು್ನ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಅವರಿಗೆ ಈ
ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ೕ ಾಬನು ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, “ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಗದ್ದಲವೇಕೆ?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 42 ಆಗ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಅದೋನೀಯನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ನೀನು
ೕಗ್ಯ ಪುರುಷನೂ, ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ
ತರುವವನೂ ಆಗಿರುತಿ್ತೕ” ಎಂದನು. 43
ೕ ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ಶುಭ ಾತೆರ್ ಎಲಿ್ಲ? ನ ್ಮಡೆಯನೂ,
ಅರಸನೂ ಆದ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 44 ಅರಸನು ಾಜಕ ಾದ
ಚಾದೋಕ್, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ್ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ ಎಂಬುವರನೂ್ನ, ಕೆರೇತ್ಯ
28
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ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯರನೂ್ನ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 45
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನೂ ಗೀಹೋನಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಜಾ್ಯ ಭಿಷೇಕ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಮ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಯ ೕಷ
ಾಡು ಾ್ತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವುಂಟಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಶಬ್ದವು
ಇದೇ. 46 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 47 ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ ಆದ ಾವೀದನ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ದೇವರು
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ ಸೊಲೊ ೕನನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರಲಿ. ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದಕಿ ್ಕಂತ
ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಪಡಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 48 ಅರಸನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಾಗಿಕೊಂಡು, ‘ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಂತೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು.
49 ಆಗ ಅದೋನೀಯನಿಂದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದರು.
50 ಅದೋನೀಯನು ಸೊಲೊ
ೕನನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
51 ದೂತರು ಬಂದು ಸೊಲೊ
ಹಿಡಿದನು*.
ೕನನಿಗೆ, “ಅದೋನೀಯನು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು, ‘ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬು ಾಗಿ ಈ ಹೊತು್ತ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ’ ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 52 ಅವನು, “ಅದೋನೀಯನು
ೕಗ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆಯುವು ಾದರೆ
ಅವನ ಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವು
ಕಂಡುಬರುವು ಾದರೆ ಅವನು ಾಯುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 53 ಅವನು ಬಂ ಾಗ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.

2

ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಆದೇಶ
1
ಾವೀದನಿಗೆ ಮರಣದ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ ಾನೂ ಈಗ ಹಿಡಿಯಬೇಕು.
ನೀನು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು. ನಿನ್ನ ೌರುಷವನು್ನ ತೋರಿಸು. 3 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಂಡು ಆತನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೋ.
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಆತನ
ಆ ಾನಿಯಮವಿಧಿ ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಲಿಸು.
ಹೀಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ ನೀನು
ಾವುದನು್ನ
ಾಡಿದರೂ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಸಫಲ ಾಗುವಿ. 4 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ, ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಾನು ನನಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವನು, 5 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನು ನನಗೆ ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲಯ ಾ್ಲ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾದ
ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆತೆರನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಸನನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ
ೕ ಎಂಬಂತೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ರಕ್ತಸುರಿಸಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ನಡುಕಟಿ್ಟ ಗೂ
*

1:50
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದನು ಈ ಸನಿ್ನವೇಶದಲಿ್ಲ ಅದೋನೀಯನು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಹೋದನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, “ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು” ಎಂದು 1 ಅರಸು.
1.50 ನೇ ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು: ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಾಲು್ಕ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಆ ಾರಗ ಾಗಿದ್ದವು, ಅವುಗಳು ಕೊಂಬುಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನು
ಾರೇ ಆಗಲಿ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದಂತೆ ಸುರ ತ ಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದನು (ವಿ ೕ 21:13-14 ನೋಡಿರಿ).

1 ಅರಸುಗಳು 2:6

471

1 ಅರಸುಗಳು 2:24

6

ಾದರ ಗಳಿಗೂ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.
ಅವನಿಗೇನು
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆಯ ಾ್ಲ. ಅವನ ಮುದಿ ತಲೆಯು ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಸೇರದಂತೆ ಾಡು. 7 ಆದರೆ
ನೀನು ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಿತ್ಯ ವೂ ನಿನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋ ಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದರು. 8 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ಾದ ಗೇರನ ಮಗನೂ ಬಹುರೀಮ್
ಊರಿನವನೂ ಆದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
ಾನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಹೋ ಾಗ
ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಹು ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಶಪಿಸಿದನು. ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ದರ್ನಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಾನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು. 9 ನೀ ಾದರೋ ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ. ನೀನು ಬುದಿ್ಧವಂತನಲ್ಲ ೕ.
ಅವನ ಮುದಿತಲೆಯು ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುವಂತೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾವೀದನ ಮರಣ
ಅನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 11 ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಆಳಿದು್ದ ಒಟು್ಟ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್. ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು.
12 ಸೊಲೊ
ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಏರಿದನು. ಅವನ ಾಜ್ಯ ವು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡಿತು.
10

ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜಕಂಟಕರನು್ನ ಶಿ ಸಿದು್ದ
ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಯ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಬಂದಿರುವೆ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಅವನು, “ ೌದು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಬಂದೆನು” ಎಂದನು. 14 ಆಮೇಲೆ ಅವನು, “ನಿನಗೊಂದು
ಾತು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, “ಹೇಳು” ಎಂದಳು. 15 ಆಗ
ಅವನು, “ಈ ಾಜ್ಯ ವು ನನಗೆ ಬರಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಾನೇ ಅರಸ ಾಗುವೆನೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೆಂಬುದು ನೀನು ಬಲೆ್ಲಯಷೆ್ಟೕ. ಆದರೆ ಅದು ತಪಿ್ಪ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಅದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಅದಿರಲಿ, ಒಂದು ಬಿನ್ನಹವಿದೆ. 16 ಅದನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ” ಎನ್ನಲು ಆಕೆಯು, “ಅದೇನು ಹೇಳು” ಎಂದಳು. 17 ಆಗ ಅವನು, “ದಯವಿಟು್ಟ
ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ತಳಿ್ಳ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 18 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಯು,
“ಒಳೆ್ಳೕಯದು, ಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅರಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
19 ಆಕೆಯು ಅದೋನೀಯನಿ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಅರಸನು ಎದು್ದಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಾನು
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಾಜ
ಾತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಸನವನು್ನ ತರಿಸಲು ಆಕೆಯು ಅವನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 20 ಆಗ ಆಕೆಯು, “ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿನ್ನಹ ಉಂಟು. ಅದನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅರಸನು, “ನನ್ನ ಾಯಿಯೇ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು, ಾನು ಆಗದು
ಅನು್ನವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 21 ಆಗ ಆಕೆಯು, “ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಅದೋನೀಯನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದಳು. 22 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ
ಾಯಿಗೆ, “ಅದೋನೀಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳುವುದೇಕೆ
ಅವನಿಗೆ ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳು. ಅವನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲವೇ.
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ
ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನೂ ಅವನ ಪಕ್ಷದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಅದೋನೀಯನ ಈ ಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ನೆಂದು ಎಣಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಲಿ. 24 ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
13
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ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಬಲಪಡಿಸಿ, ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ ನನಗೆ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಅದೋನೀಯನು ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಾಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ಯೆಹೋ
ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಿ
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
ತರು ಾಯ ಅರಸನು
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ನೀನು ಅಣತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ
ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಮರಣಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ನು.
ಆದರೆ ನೀನು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದು್ದದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಸೊಲೊ
ೕನನು ಅವನನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಏಲಿಯ ಮನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
26

ೕ ಾಬನ ಮರಣ
ವತರ್ ಾನವು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದನು. ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರು
ಅದೋನೀಯನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದನು. 29
ೕ ಾಬನು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ
ಅವನು ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 30 ಬೆ ಾಯನು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಅರಸನು ನಿನಗೆ
ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು “ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಾನು ಇಲಿ್ಲಯೇ
ಾಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಬೆ ಾಯನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ೕ ಾಬನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡು. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡು.
ೕ ಾಬನು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ರಕ್ತಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಹತಿ್ತರುವ ದೋಷವನು್ನ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಪರಿಹರಿಸು. 32 ಯೆಹೋವನು ಈ
ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡಲಿ. ಅವನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಯದೇ ತನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೂ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರೂ ಆದ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಎಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ, ನೇರನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೆ್ನೕರನನೂ್ನ, ಯೆಹೂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಯೆತೆರನ
ಮಗನೂ ಆದ ಅ ಾಸನನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದನ ಾ್ಲ. 33 ಈ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಕೊಂದ ಾಪವು
ೕ ಾಬನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಾವೀದನಿಗೂ
ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನ, ಕುಟುಂಬ, ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸ ಾ ಾನ ದೊರಕಲಿ”
ಎಂದನು. 34 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಹೋಗಿ
ೕ ಾಬನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಅವನ ಮನೆಯ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 35 ಅರಸನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನನು್ನ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಚಾದೋಕನನು್ನ ಾಜಕನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು.
28 ಈ

ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಮರಣ
ತರು ಾಯ ಅರಸನು ಶಿಮಿ್ಮೕಯನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಬೇಕು. ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗ ಾರದು. 37 ನೀನು ಇದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದೆ ಾದರೆ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಮರಣಶಿ
ಾಗುವುದೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೋ ಮತು್ತ ಆ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ಅದಕೆ್ಕ
ಶಿಮಿ್ಮೕಯು, “ಒಳೆ್ಳೕಯದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಅರಸನೂ ಆದ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಬಹುದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
36

1 ಅರಸುಗಳು 2:39

473

1 ಅರಸುಗಳು 3:11

39 ಮೂರು

ವಷರ್ಗ ಾದನಂತರ ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಇಬ್ಬರು ಾಸರು ಗತ್ ಊರಿನ ಅರಸನೂ ಾಕನ ಮಗನೂ
ಆದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಾಸರು ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವುದು ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 40 ಆಗ
ಅವನು ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ಾಸರನು್ನ ಹುಡುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗತ್ ಊರಿನ ಅರಸ ಾದ ಆಕೀಷನ
ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಗತ್ ಊರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 41 ಶಿಮಿ್ಮೕಯು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯು ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ
ಅವನು ಅವನನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ, 42 “ನೀನು ಈ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಮರಣ ಶಿ
ಾಗುವುದು ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಪ್ರ ಾಣ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲ ೕ? ಆಗ, ‘ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಒಳೆ್ಳೕಯದು, ಾಗೆಯೇ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಿಯ ಾ್ಲ. 43 ಾ ಾದರೆ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನೂ್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ನೀನು
ಾಕೆ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 44 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ನೀನು ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನವೇ ಾ . ಯೆಹೋವನು ಅದರ
ಫಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವನು. 45 ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನ ಾಜನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.
ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, 46 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಸಂಹರಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು
ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವು ಸುಭದ್ರ ಾಯಿತು.

3
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಾನವು ದೊರಕಿದು್ದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಅಳಿಯ ಾದನು. ಅವನು ಫರೋಹನ
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಆಕೆಯನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. 2 ಆ ವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆಲಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಜನರು
3 ಸೊಲೊ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಆಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ೕನನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ,
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲಯೇ ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು.
4 ಒಮೆ್ಮ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನು ಯಜ್ಞ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 5 ದೇವ ಾದ
1

ಯೆಹೋವನು ಆ ಾತಿ್ರ ಕನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ನಿನಗೆ
ಾವ ವರ ಬೇಕು
ಕೇಳಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸೊಲೊ ೕನನು, 6 “ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ, ನೀತಿಯಿಂದಲೂ
ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು
ಮ ಾ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೃ ಪೆಯಿಟು್ಟ ಈಹೊತು್ತ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ
ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರುವೆ. 7 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ ಅರಸ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಇನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವನು.
ವ್ಯ ವ ಾರ ಾನವಿಲ್ಲದವನು. 8 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗದಂಥ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ
ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರ ಜೆಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 9 ಆದುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಳುವುದಕೂ್ಕ, ಾ್ಯಯ ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು. ಈ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಳಬಲ್ಲ
ಸಮಥರ್ರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
10 ಸೊಲೊ
ೕನನ ಈ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕತರ್ ಾದ ದೇವರು ಮೆಚಿ್ಚದನು. 11 ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲೀ, ಐಶ್ವಯರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ವೈ ರಿಗಳ
ಾ್ರ ಣವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿವೇಕವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ
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ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ವಿವೇಕವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನಂಥ
ಾನಿಯು ಹಿಂದೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಕೇಳಿದಂಥದ್ದನೂ್ನ
ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ, ೌರವ ಘನತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನಿರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ನನ್ನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯ ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು”
15 ಸೊಲೊ
ಎಂದನು.
ೕನನು ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ ಎಚ್ಚ ಾ್ತಗ ಅದು ಕನಸೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ನಿಂತು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿ ಾಗಿ
ಔತಣ ಾಡಿಸಿದನು.
ಸೊಲೊ

ೕನನ ವಿವೇಕಪೂಣರ್ ತೀಪುರ್
ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ವೇಶೆ್ಯಯರು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದರು. 17 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಅರಸನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ಒಡೆ ಾ ಕೇಳು, ಾನು ಮತು್ತ ಈ ಹೆಂಗಸು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಇವಳು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ಾನು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತೆ್ತನು. 18 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವಳೂ ಹೆತ್ತಳು. ಾವಿಬ್ಬರೂ
ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಇದೆ್ದವು. ನಮಿ್ಮ ಬ್ಬರ ಹೊರತು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ 19 ಇವಳು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
20
ಕೂಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸತಿ್ತತು.
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೇ ಇವಳೆದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ಾಢನಿದೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಳು.
21
ಸತು್ತ ಹೋದ ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರಿಸಿದಳು.
ಾನು ಹೊ ಾ್ತರೆ ಎದು್ದ ಮಗುವಿಗೆ
ಲೆಕುಡಿಸಬೇಕೆಂದಿರು ಾಗ ಅದು ಸತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನೋಡಿ ಾಗ ಅದು ಾನು ಹೆತ್ತ
ಕೂ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 22 ಆಗ ಎರಡನೆಯವಳು, “ ಾಗಲ್ಲ, ಬದುಕಿರುವವನು ನನ್ನ ಮಗನು
ಸತಿ್ತರುವವನು ನಿನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದು ನುಡಿದಳು.
ದಲನೆಯವಳು ತಿರುಗಿ, “ಅಲ್ಲ, ಸತಿ್ತರುವವನು ನಿನ್ನ
ಮಗನು, ಬದುಕಿರುವವನು ನನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದಳು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
23 ಆಗ ಅರಸನು, “ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಕೂಸು ನನ್ನದು. ಸತಿ್ತರುವುದು ನಿನ್ನದು ಎಂದು ಒಬ್ಬಳು ಹೇಳು ಾ್ತಳೆ.
ಇನೊ್ನಬ ್ಬಳು ಅಲ್ಲ ಸತಿ್ತರುವುದು ನಿನ್ನದು, ಜೀವದಿಂದಿರುವುದು ನನ್ನದು ಅನು್ನ ಾ್ತಳೆ. 24 ನನಗೊಂದು
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 25 ಅವರು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತರಲು ಅರಸನು
ಅವರಿಗೆ, “ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಕೂಸನು್ನ ಕಡಿದು ಎರಡು ಾಗ ಾಡಿ ಅಧರ್ವನು್ನ ಇವಳಿಗೂ ಅಧರ್ವನು್ನ
ಅವಳಿಗೂ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಾಡಿದನು. 26 ಆಗ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದ ಕೂಸಿನ ನಿಜ ಾದ ಾಯಿ
ಕೂಸಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕರಳು ಮರುಗಿ ಅರಸನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆ ಾ ಬೇಡ, ಬದುಕಿರುವ ಕೂಸನು್ನ ಅವಳಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡು. ಅದನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಡ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯವಳು, “ಅದು ನನಗೂ
ಬೇಡ, ನಿನಗೂ ಬೇಡ ಕತ್ತರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 27 ಕೂಡಲೇ ಅರಸನು, “ಬದುಕಿರುವ ಕೂಸನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವಳೇ ಅದರ ಾಯಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 28 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಈ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ಯಯ ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈತನಲಿ್ಲ ದೈ ವ ಾನವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟರು.
16 ಅದೇ

4
ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
2 ಅವನ ಮುಖ್ಯ
ಸೊಲೊ ೕನ ಾಜನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಉದೊ್ಯ ೕಗಸ್ಥರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನು
ಾಜಕನು. 3 ಶೀಷನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಎಲೀಹೋರೇಫ್ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಹು ಎಂಬುವರು ಲೇಖಕರು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅವನ ಮಂತಿ್ರ ಯು. 4 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ.
ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ಾಜಕರು. 5 ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು.
ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಜಾಬೂದನು
ಾಜಕನೂ ಾಗು ಅರಸನ ಮಿತ್ರ ನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
1

1 ಅರಸುಗಳು 4:6
6

475

ಅಹೀ ಾರನು ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯು.
ಾಡಿಸುವವರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು.

1 ಅರಸುಗಳು 4:28

ಅಬ್ದನ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀ ಾಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ

7

ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅರಸನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
8 ಅವರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೂರನ ಮಗ, 9
ಾ ಾಚ್,
ಾಲಿ್ಬೕಮ್, ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್, ಏಲೋನ್ ಬೇತ್ ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ ದೆಕೆರನ
ಮಗನು. 10 ಅರುಬೊ್ಬೕತಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಹೆಸೆದನ ಮಗ, ಅವನು ಸೋಕೋ ಮತು್ತ ಹೇಫೆರ್
ಎಂಬ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 11 ದೋರ್ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೀ ಾ ಾಬನ
ಮಗ, ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಟಾಫತಳು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳು. 12 ಾಣಕ್ ಮತು್ತ
ಮೆಗಿದೊ್ದೕ, ಚಾರೆ ಾನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಕೆಳಗಣ ಾಗಗಳೂ, ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನಿಂದ
ಆಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲದವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ
ಕೆ್ಮ ಾನಿನ ಆಚೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೇತ್
ಷೆ ಾನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ
ಾಣಾ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
13 ಾ
ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆಬೇರನ ಮಗ, ಅವನು ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ
ಾಯೀರನ
ಾ್ರ ಮಗಳಿಗೂ, ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಭದ್ರ ಾಡಲ್ಪಟ ್ಟ
ಅರವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಅಗೋರ್ಬ್ ಪ್ರ ದೇಶಕೂ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಮಹನಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
15 ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಹೀ ಾಚನು, ಅವನು
ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾ ಾಬನು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಾಸೆಮತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 16 ಅಶೇರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಆಲೋತಿಗೂ ಒಡೆಯ ಾದ ಹೂಷೈ ಯ ಮಗ ಾದ ಾಣನು, 17 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಾರೂಹನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, 18 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮೕ, 19 ಅ ೕರಿಯರ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನ್, ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗ್ ಇವರ ಾಜ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೇ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಊರಿಯನ ಮಗ ಾದ ಗೆಬೆರ್ ಎಂಬುವವನು.
ಸೊಲೊ

20

ೕನನ ವೈ ಭವವೂ ಾನವೂ

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾದರು.
ಅವರು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದರು.
21 ಸೊಲೊ
ೕನನು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿ
ದಲುಗೊಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಐಗುಪ ರ
ದೇಶಗಳವರೆಗೂ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಅವನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು.
22 ಸೊಲೊ
ೕನನ ಅರಮನೆಗೆ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಬೇ ಾಗುವ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳು, ಮೂವತು್ತ ಕೋರ್
ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ, ಅರುವತು್ತ ಕೋರ್ ಜವೆಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ, 23 ಹತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಎತು್ತಗಳು, ಇಪ್ಪತು್ತ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಎತು್ತಗಳು, ನೂರು ಕುರಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಕಡವೆ, ಜಿಂಕೆ, ಾರಂಗ, ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕೋಳಿಗಳು ಇವುಗಳೇ. 24 ಅವನು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ ತಿಪ್ಸಹು
ದಲುಗೊಂಡು
ಾಜದವರೆಗಿರುವ ಈಚೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರಿಗೂ ದೊರೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸುತ್ತಣ ಾಜರೊಡನೆ
25 ಸೊಲೊ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿದ್ದನು.
ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣ
ದಲುಗೊಂಡು
ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾ್ರ ಾಲತೆ, ಅಂಜೂರದ
ಗಿಡ ಇವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಸುರ ತ ಾಗಿದ್ದರು. 26 ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಗಳಲಿ್ಲ
ನಲ್ವತು್ತ ಾವಿರ ರ ಾಶ್ವ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಕುದುರೆಸ ಾರರಿದ್ದರು. 27 ಮೇಲೆ
ಾಣಿಸಿರುವ ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರು ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ,
ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇ ಾಗುವ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಾವ
28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ರ ಾಶ್ವ ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಸ ಾರಿಕುದುರೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಕ ಾದಷು್ಟ ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ, ಹುಲ್ಲ ನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕೕ
ತಂದೊಪಿ್ಪ ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
29 ದೇವರು ಸೊಲೊ
ೕನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾನ, ವಿವೇಕಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ
30 ಅವನ
ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಮನೋವಿ ಾಲತೆಯನೂ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು.
ಾನವು
ಮೂಡಣದೇಶದವರೆಲ್ಲರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಐಗುಪ ರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮಿಗಿ ಾದು ಾಗಿತು್ತ. 31 ಅವನು
ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾನ್,
ಾಹೋಲನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೇ ಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್, ದದರ್
ದ ಾದ
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಸುತ್ತಣ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಸುಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು.
32 ಅವನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು ಮೂರು ಾವಿರ ಮತು್ತ ಗೀತೆಗಳು ಾವಿರದ ಐದು. 33 ಅವನು ಲೆಬನೋನಿನ
ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷ
ದಲುಗೊಂಡು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದವರೆಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ವನಸ್ಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಪ , ಜಲಚರಗಳು, ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು.
34 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೊಲೊ
ೕನನ ಾನದ ವಿಶೇಷತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಅನೇಕ
ಾಜರೂ ಮತು್ತ ವಿ ಾ್ವಂಸರು ಅವನ ಾನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

5
1

ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ

ಾವೀದನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನ ಮಿತ್ರ ಾಗಿದ್ದ ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನು
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವನ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಅನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಹೀ ಾಮನಿಗೆ, 3 “ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳು
ವಶ ಾಗುವವರೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬೇ ಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸ ಾರದೆ ಹೋದನೆಂದು ನೀನು ಬಲೆ್ಲೕ.
4 ನನ ಾದರೋ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವನು ಒಬ್ಬ ನೂ ಇಲ್ಲ, ಆತನ ದಯೆಯಿಂದ ಆಪತು್ತ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿದೆ.
5 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ, 6 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ನನಗೋಸ್ಕರ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯ ಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು,
ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆಳುಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳುವಷು್ಟ
ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಚೀದೋನ್ಯರಂತೆ ಮರಕೊಯು್ಯ ವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ
ೕನನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, “ಈ
ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಮಗನನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈಗ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ನುಡಿದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ,
“ನೀನು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷಗಳನೂ್ನ, ತು ಾಯಿ ಮರಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು
ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 9 ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಪ್ಪವ ಾ್ನ ಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ನೀನು
ನೇಮಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ
ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗೆ ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ದೇವ ಾರು
ಮರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ತು ಾಯಿ ಮರಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ಸೊಲೊ ೕನ ಾದರೋ ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್
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ಅವನ ಮನೆಯವರ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಕೋರ್ ಗೋದಿಯನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಕೋರ್ ನಿಮರ್ಲ ಾದ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ ಹೀ ಾಮನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಬಂಧವಿತು್ತ, ಅವರಿಬ್ಬರು
ಪರಸ್ಪರ ಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
13 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಕರೆತಂದನು. 14 ಅವರಲಿ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಂತೆ ಪ್ರ ತಿತಿಂಗಳು ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದೋನೀ ಾಮನು
ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಹೊರೆ ಹೊರುವವರೂ,
16 ಈ ಕೆಲಸದವರ
ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಣಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡುವವರೂ ಇದ್ದರು.
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಅವನು ಮೂರು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರು ಮೇಸಿ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 17 ಕೆತಿ್ತದ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಕಬೇ ಾದ ದೇ ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಆಳುಗಳು ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮತು್ತ ಹೀ ಾಮನ ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳೂ ಾಗು
ಗೆ ಾಲ್ಯರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತತಿ್ತದ್ದರು. ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೂ ಇವರೇ.

6
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ
ಾನೂರ ಎಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ, ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ,
ವೈ ಾಖ
ಾಸದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಆಲಯದ ಉದ್ದ ಅರುವತು್ತ
ಳ*, ಅಗಲ

ಳ‡. 3 ದೇ ಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮಂಟಪವಿತು್ತ. ಅದರ ಉದ್ದ ದೇ ಾಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ,§ ಅಗಲ ಹತು್ತ
ಳ*.
4 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಲಯಕೆ್ಕ ತೆರೆಯ ಾರದ ಜಾಲರಿಗಳುಳ್ಳ ಕಿಟಿಕಿಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು. 5 ದೇ ಾಲಯದ
ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮತು್ತ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇವುಗಳ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಇನೊ್ನಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಸು್ತಗಳುಳ್ಳ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು.
6 ಕೆಳಗಿನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಐದು
ಳ.
ದಲನೆಯ ಅಂತಸು್ತಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಆರು
ಳ. ಎರಡನೆಯ ಅಂತಸು್ತಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಏಳು
ಳ. ಅಂತಸಿ್ತನ ತೊಲೆಗಳನಿ್ನಡು ಾಗ
ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತೂ ಾಗ ಾರದು ಎಂದು ಗೋಡೆಯ ಹೊರಮೈ ಯನು್ನ ಸೋ ಾ ಾ ಾರ ಾಗಿ
ಾಡಿಸಿದನು.
7 ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರು ಾಗ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಲು್ಲಗಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಕಟು್ಟ ವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತಗೆ, ಉಳಿ ಮುಂ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದ ಾ ಾನುಗಳ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
8 ಕೆಳಗಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗುವ
ಾಗಿಲು ಆಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಮಧ್ಯ ದ ಅಂತಸಿ್ತಗೂ
ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತಗೂ ಹೋಗಲು ಸುರುಳಿ ಾ ಾರದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. 9 ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಅವನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ದೇವ ಾರಿನ ತೊಲೆ ಮತು್ತ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ
ಮುಗಿಸಿದನು. 10 ಅವನು ದೇ ಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಐದೈ ದು
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ
ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. ಇವು ದೇವ ಾರಿನ ತೊಲೆಗಳಿಂದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದವು.
11 ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ
ೕನನಿಗೆ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 12 “ನೀನು ಈಗ ಒಂದು
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತರುವಿಯಷೆ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನ ನಿಯಮ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಇಪ್ಪತು್ತ

*

6:2

ಇಪ್ಪತು್ತ

ಳ,† ಎತ್ತರ ಮೂವತು್ತ

ಳ 27 ಮೀಟರ್.
ಳ, 9 ಮೀಟರ್.

†
*

6:2 ಇಪ್ಪತು್ತ

6:3 ಹತು್ತ

ಳ, 9 ಮೀಟರ್.

ಳ 4.5 ಮೀಟರ್

‡

6:2 ಎತ್ತರ ಮೂವತು್ತ

ಳ 13.5 ಮೀಟರ್.
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ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 13 ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ
ಾಸಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು.
ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಅಲಂ ಾರ
ಅನಂತರ ಅವನು ಅದರ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಮೈ ಯನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ದೇವ ಾರಿನ
ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. ನೆಲಕೆ್ಕ ತು ಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೆಲದಿಂದ ತೊಲೆಗಳವರೆಗೆ
ದೇವ ಾರಿನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು.
ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಾಗವನು್ನ
17 ದೇ ಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಗಭರ್ಗೃ ಹ ಅಥ ಾ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿದನು.
ಸ್ಥಳ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮುಂದಿನ ಾಗವು ನಲ್ವತು್ತ
ಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 18 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಕಲು್ಲ
15

ಾಣಿಸದಂತೆ ಗೋಡೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಳಿ್ಳ ಗಳು ಮತು್ತ ಹೂವುಗಳು ಕೆತಿ್ತರುವ ದೇವ ಾರಿನ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. 19 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಗಭರ್ಗೃ ಹವೆಂದು ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿದನು. 20 ಆ ಗಭರ್ಗೃ ಹವು ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಉದ್ದವೂ,
ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಅಗಲವೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದಲೂ,
ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದಲೂ ಹೊದಿಸಿದನು. 21 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ
ಒಳಮೈ ಯನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು

ಗೋಡೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 22 ದೇ ಾಲಯದ
ಎ ಾ್ಲ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ವೇದಿಯನೂ್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು.
23 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದಿಂದ ಹತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಗಭರ್ಗೃ ಹದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 24 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಐದೈ ದು
ಳ ಉದ್ದವಿದ್ದವು.
ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಅಂತರವು ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ತುದಿಗೆ
25 ಇನೊ್ನಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಅಂತರವು ಹತು್ತ
ಹತು್ತ
ಳಗ ಾಗಿದ್ದವು.
ಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಎರಡೂ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಅಳತೆಯೂ ಆ ಾರವೂ ಒಂದೇ ಾಗಿದ್ದವು. 26 ಅವೆರಡು ಹತ್ತತು್ತ
ಳ
ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದವು. 27 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಗಭರ್ಗೃ ಹದಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು
ಚಾಚಿದಂತಿದು್ದದರಿಂದ
ದಲನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಈಚೆಯ ಗೋಡೆಗೂ, ಎರಡನೆಯ
ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಆಚೆಯ ಗೋಡೆಗೂ ತಗುಲಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಬೇರೆ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು
ಮನೆಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಂದನೊ್ನಂದು ತಗುಲಿದಂತೆ ಇತು್ತ. 28 ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳಿಂದ
ಹೊದಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 29 ಅವನು ದೇ ಾಲಯದ ಎ ಾ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರಗೂ ಮತು್ತ ಒಳಗೂ ಕೆರೂಬಿ,
ಖಜೂರ್ರವೃ ಕ್ಷ ಮತು್ತ ಹೂವು ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು. 30 ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಗಣ ಮತು್ತ
ಹೊರಗಣ ನೆಲವನು್ನ ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 31 ಗಭರ್ಗೃ ಹದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು. ಚೌಕಟು್ಟ ಪಂಚಕೋನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ. 32 ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ಆ ಎರಡು
ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆರೂಬಿ, ಖಜೂರ್ರವೃ ಕ್ಷ ಮತು್ತ ಹೂವು ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಚಿತ್ರ ಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆ ತಗಡನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು.
33 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದಿಂದ ಚತುಷೊ್ಕೕಣದ ಚೌಕಟ್ಟ ನು್ನ
ಾಡಿಸಿ
34 ಅದಕೆ್ಕ ತು ಾಯಿಮರದ ಎರಡು
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು. ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಗಿಲು ಎರಡು
ಾಗವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ ಮಡಿಚಬಹು ಾಗಿತು್ತ. 35 ಈ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿ, ಖಜೂರ್ರವೃ ಕ್ಷ ಮತು್ತ ಅರಳಿದ
ಹೂವು ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಕೆತ್ತನೆಯಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆ ತಗಡನು್ನ
ಇಡಿಸಿದನು. 36 ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಲು ಕಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಾಲು
ದೇವ ಾರಿನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಇರಿಸಿದನು. 37 ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ ವೈ ಾಖ
ಾಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದರು. 38 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ
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ತಿಂಗ ಾದ ಾತಿರ್ಕ
ಾಸದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳೂ ನೇಮದ ಪ್ರ ಾರ
ಸಿದ್ಧ ಾದವು. ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ ಹಿಡಿಯಿತು.

7
ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
1 ಸೊಲೊ
ೕನನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಹದಿಮೂರು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 2 ಅವನು
ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರವು ನೂರು
ಳ ಉದ್ದ, ಐವತು್ತ
ಳ
ಅಗಲ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ
ಾಳಿಗೆಗೆ ದೇವ ಾರಿನ ಮೂರು ಾಲು
ಕಂಬಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವ ಾರಿನ ತೊಲೆಗಳೂ ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. 3 ಸ್ತಂಭಗಳ
ಮೇಲಿರುವ ತೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾರಿನ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ
ಾಡಿದ
ಾಳಿಗೆಯಿತು್ತ. ಸ್ತಂಭಗಳು
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನೈ ದರಂತೆ ಒಟು್ಟ ನಲ್ವತೆ ದು ಇದ್ದವು. 4 ಬೆಳಕು ಎದುರೆದು ಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ
ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಾಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು 5 ಎ ಾ್ಲ ಾ್ವರಗಳೂ, ಬೆಳಕಿನ
ಕಿಟಕಿಗಳೂ ಚತುಷೊ್ಕೕಣದ ಆ ಾರವುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಮೂರು ಮೂರು ಾಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು
ಎದುರುಬದು ಾಗಿದ್ದವು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಒಂದು ಕಂಬ ಮಂಟಪವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. ಅದರ
ಉದ್ದ ಐವತು್ತ
ಳ, ಅಗಲ ಮೂವತು್ತ
ಳ. ಅದರ ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಡ ಾಲೆಯಿತು್ತ. ಆ
ಪಡ ಾಲೆಗೆ ಕಂಬಗಳೂ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳೂ ಇದ್ದವು.
7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಿಂ ಾಸನ ಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯಮಂದಿರವೆಂತಲೂ ಹೆಸ ಾಯಿತು. ಇದರ ಎ ಾ್ಲ ಗೋಡೆಗಳೂ ನೆಲದಿಂದ
ಾಳಿಗೆಯ ವರೆಗೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದವು. 8 ಾ್ಯಯಮಂದಿರದ ಹಿಂದಿನ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಫರೋಹನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಇನೊ್ನಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. ಅದನು್ನ ಾ್ಯಯಮಂದಿರದ ಾಗೆಯೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
9 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಮಂದಿರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸುತು್ತ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಾ್ರ ಾರದ ಸುತು್ತ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ,
ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲಣಿಂದ ಕಡೇ ವರಸೆಯವರೆಗೆ ಅಳತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ ್ಟ ಎರಡು ಮಗು್ಗಲಿಗೂ
ಗರಗಸದಿಂದ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ ್ಟಂಥ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 10 ಅಸಿ್ತ ಾರಕೆ್ಕ ಾಕಿದ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳು ಎಂಟು
ಳ ಾಗೂ ಹತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲಣ
ಾಗಕೆ್ಕ ಅಳತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆತಿ್ತದ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ದೇವ ಾರಿನ ಮರವನೂ್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಿದನು.
12 ಒಳಗಿನ
ಾ್ರ ಾರವೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರಕೂ್ಕ ಅರಮನೆಯ ಾ್ರ ಾರಕೂ್ಕ
ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಎ ಾ್ಲ ಮಂದಿರಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಾ್ರ ಾರಕೆ್ಕ ಮೂರು ಾಲು ಕಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬಗಳೂ,
ಒಂದು ಾಲು ದೇವ ಾರಿನ ಮರದ ಕಂಬಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಾಮ್ರ ದ ಕಂಬಗಳೂ ದೇ ಾಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳು
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೀ ಾಮ್ ಎಂಬುವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು.
14 ಅವನು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಲಿ್ಲ ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಒಬ್ಬ ಕಂಚು ಾರನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
ಜಾಣನೂ, ಾಮ್ರ ದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನೂ, ಅನುಭವ ಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು.
13

ಅವನು ಎರಡು ಾಮ್ರ ದ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅವು ಹದಿನೆಂಟು
ಳ ಎತ್ತರವಿದ್ದವು.
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹನೆ್ನರಡು
ಳ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಮ್ರ ವನು್ನ ಎರಕ ಹೊಯು್ದ ಕಂಬಗಳ
ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಐದೈ ದು
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಎರಡು ಕುಂಭಗಳನೂ್ನ, 17 ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ
ಏಳೇಳರಂತೆ ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಮ್ರ ದ ಸರಿಗೆಯ ಜಾಲರಿಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿದನು.
18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಾಮ್ರ ದ ಾಳಿಂಬೆಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಾಡಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಣ
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಂಭದ ಜಾಲರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಡೆರಡು ಾ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. 19 ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಕುಂಭಗಳ ಒಡಲು ಾಲು್ಕ
ಳಗಳವರೆಗೆ ಕಮಲದ ಆ ಾರ ಉಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 20 ಆ ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲಿರುವ
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ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಡಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಜಾಲರಿಯ ಹೊರಗೆ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣ ನ ಆ ಾರವುಳ್ಳ ಗುಂಡುಗಳಿದ್ದವು.
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಂಭದ ಸುತ್ತಲೂ ಇನೂ್ನರು ಗುಂಡುಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. 21 ತರು ಾಯ
ಅವನು ಆ ಎರಡು ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಬಲಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ
ಾಕೀನ್ ಎಂದೂ, ಎಡಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಬೋವಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 22 ಅವನು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ
ಕಮ ಾ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು.
23 ಅನಂತರ ಹೀ ಾಮನು ಸಮುದ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಒಂದು ಎರಕದ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅದರ
ಾಯಿ ಚಂ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ, ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಹತು್ತ
ಳ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಅದರ ಎತ್ತರ ಐದು
ಳ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಳತೆ ಮೂವತು್ತ
ಳ. 24 ಅದನು್ನ ಎರಕ ಹೊಯು್ಯ ಾಗ ಅದರ ಅಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ
ಸುತ್ತಲೂ ಹತ್ತತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಬಳಿ್ಳ ಗಳನು್ನ ಎರಡು ಾ ಾಗಿ ಎರಕ ಹೊಯಿ್ದದ್ದನು. 25 ಹನೆ್ನರಡು
ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳು ಅದನು್ನ ಹೊತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕಗೂ,
ಮೂರು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಮತು್ತ ಮೂರು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸಮುದ್ರ ವು ಅವುಗಳ
ಬೆನಿ್ನ ನ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಹಿಂ ಾಗವು ಒಳಗಡೆ ಇತು್ತ. 26 ಾತೆ್ರ ಯು ಾಲು್ಕ ಬೆರಳು ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಅಂಚು ಕಮಲದ ಆ ಾರದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಹೋಲುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು *ಎರಡು ಾವಿರ ಾನೆಗಳಷು್ಟ ನೀರು
ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
27 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹತು್ತ ಾಮ್ರ ದ ಪೀಠಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಲು್ಕ
ಳ ಉದ್ದ,
ಾಲು್ಕ
ಳ ಅಗಲ, ಮೂರು
ಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. 28 ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ ವಿ ಾನ ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗಳಿದ್ದವು. 29 ಆ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ,
ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಕೆರೂಬಿ ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳಿದ್ದವು. ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಅಲಂ ಾರವಿತು್ತ. ಸಿಂಹ,
ಹೋರಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೂ ತೋರಣ ಚಿತ್ರ ಗಳಿದ್ದವು. 30 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪೀಠಕೆ್ಕ ಾಲು್ಕ ಾಮ್ರ ದ
ಾಲಿಗಳೂ ಅಚು್ಚ ಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಯ ಮೇಲಣ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ
ಾಮ್ರ ದ ಹಿಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಪೀಠದ ಮೇಲಣ ಗಂ ಾಳವನು್ನ† ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಹೊರಮೈ ಗೆ

ತೋರಣ ಚಿತ್ರ ಗಳಿದ್ದವು. 31 ಗಂ ಾಳವನು್ನ ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪೀಠದ ಮೇಲಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಅಥ ಾ ಒಂದುವರೆ
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಾಯಿತು್ತ. ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿರುವ ಈ ಾಯಿಯು ಒಂದುವರೆ
ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಇದರ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿತ್ರ ಗಳಿದ್ದವು. ಇದಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾದ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗಳು ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿರದೆ
ಚೌ ಾ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. 32 ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಾಲು್ಕ ಾಲಿಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗಳ ಕೆಳಗಿದ್ದವು. ತಿರುಗೋಲು
ಮತು್ತ ಪೀಠವು ಅಖಂಡ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಲಿಯು ಒಂದುವರೆ
ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 33 ಅವು
ಾ ಾರಣ ಾದ ಬಂಡಿಗಳ ಾಲಿಗಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಟು್ಟ, ಅರ, ಕುಂಭ ಇವುಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಿರುಗೋಲು ಾಮ್ರ ದವುಗಳು. 34 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪೀಠದ ತುದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲು್ಕ ಹಿಡಿಗಳು
ಪೀಠದೊಡನೆ ಅಖಂಡ ಾಗಿದ್ದವು. 35 ಪೀಠದ ಮೇಲಣ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾದ ಾಯಿಯು
ಅಧರ್
ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಪೀಠದ ಮೇಲಿನ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಡಿಗಳೂ ಅಡ್ಡ ಪಟಿ್ಟ ಗಳೂ ಅದರೊಡನೆ
ಅಖಂಡ ಾಗಿದ್ದವು. 36 ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೂ ಹಿಡಿಗಳ ಹೊರಮೈ ಗೂ ಸ್ಥಳವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಕೆರೂಬಿ, ಸಿಂಹ,
ಖಜೂರ್ರವೃ ಕ್ಷ ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತೋರಣ ಚಿತ್ರ ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿದನು.
37 ಲೋಹಗಳನು್ನ ಒಂದೇ
ಾರಿ ಕರಗಿಸಿ ಆ ಹತು್ತ ಪೀಠಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳ ಆ ಾರವು
ಅಳತೆಯೂ ಒಂದೇ ಾಗಿತು್ತ. 38 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಲ್ವತು್ತ ಬತ್ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ ಾಲು್ಕ
ಳ
ಅಗಲ ಾದ ಹತು್ತ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾಡಿ, ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದನು್ನ ಇಟ್ಟ ನು.
39 ಐದು ಪೀಠಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಐದು ಪೀಠಗಳನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇಟ್ಟ ನು. ಸಮುದ್ರ ವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾ್ರ ಾರದ
ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 40 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೀ ಾಮನು ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೀ ಾಮನು ಾಡಿಸಿದ
ಒಟು್ಟ ಾ ಾನುಗಳ ಪಟಿ್ಟ.
*

7:26 ಸು

ಾರು 44,000 ಲೀಟರುಗಳು.

†

7:30 ಗಂ ಾಳವನು್ನ ನೀರು ತುಂಬುವ ಬೋಗುಣಿಗಳು

1 ಅರಸುಗಳು 7:41

481

1 ಅರಸುಗಳು 8:10

41 ಎರಡು

ಕಂಬಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕುಂಭಗಳು, ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಎರಡು ಜಾಲರಿಗಳು 42 ಜಾಲರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡೆರಡು ಾ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಮ್ರ ದ
ಾನೂರು
ಾಳಿಂಬಹಣು್ಣಗಳು, 43 ಹತು್ತ ಪೀಠಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಹತು್ತ ಗಂ ಾಳಗಳು,
44 ಸಮುದ್ರ ವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾತೆ್ರ ಯೂ, ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳು, 45 ಹಂಡೆ,
ಸಲಿಕೆ ಬೋಗುಣಿಗಳು ಇವೇ. ಹೀ ಾಮನು ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ರುಜು ಾತು ಪಡಿಸಿ ಾಮ್ರ ದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು. 46 ಅರಸನು
ದರ್ನಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೂ ಮತು್ತ ಚಾರೆ ಾನಿಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಜೇಡಿ ಮಣು್ಣ ಇರುವ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಎರಕ ಹೊಯಿ್ಯ ಸಿದನು. 47 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ಾಡಿಸಿದ ಾ ಾನುಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಅವುಗಳ ಾಮ್ರ ದ ತೂಕವು ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡ ಾಗಲಿ್ಲಲ.್ಲ 48 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾಡಿಸಿದ ಒಳಗಿನ ಾ ಾನುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ - ಬಂ ಾರದ ಧೂಪವೇದಿಯು
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನಿ್ನಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂ ಾರದ ಮೇಜು, 49 ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳದ ಎದುರಿಗೆ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐದೈ ದರಂತೆ ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡಿದ ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರವುಳ್ಳ ಹತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು, ಬಂ ಾರದ ಹಣತೆ, ಇಕ್ಕಳಗಳು,
ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, 50 ಕತ್ತರಿಗಳು, ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆಗಳು,
ದೇ ಾಲಯದ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗಭರ್ಗೃ ಹದ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೂ 51 ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳದ
ಾಗಿಲುಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಬಂ ಾರದ ತಿರುಗುಣಿಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಹೊತು್ತ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ
ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು.

8
1

ಮಂಜೂಷವನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದದು್ದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿದು್ದ

ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾವೀದ ನಗರ ಾದ ಚೀ
ೕನಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೂ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರೇ
ದ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಆಶಿ್ವೕಜ
ಾಸದಲಿ್ಲ ಜಾತೆ್ರ ಗೋಸ್ಕರ ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಬಂ ಾಗ
4 ಉಳಿದ
ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು.
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು.
5 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
6
ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು.
ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗಭರ್ಗೃ ಹದಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. 7 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮಂಜೂಷವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ
ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದವುಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಮಂಜೂಷವೂ ಅದರ ಕೋಲುಗಳೂ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅವುಗಳ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲದ್ದವು. 8 ಆ ಕೋಲುಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳು ಗಭರ್ಗೃ ಹದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿದರೂ ಹೊರಗೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಇವೆ. 9 ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೇನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 10
ಾಜಕರು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಮೇಘವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

1 ಅರಸುಗಳು 8:11

482

1 ಅರಸುಗಳು 8:30

11

ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಾ್ಯ ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಘವು ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಾಜಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
12 ತರು ಾಯ ಸೊಲೊ
ೕನನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕ.
13 ಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲಿ”
ಎಂದು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಷಣ
ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಅರಸನು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಮೂಹದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, 15 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಆತನ ಾಯಿ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ಆತನ ಹಸ್ತವು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. 16 ಆತನು, ‘ ಾನು ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಆಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾವೀದನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಾಮದ ನಿ ಾಸಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆಲಯ
ಾ್ಥನವ ಾ್ನ ಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ
ಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
17 ನನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದ್ದನು. 18 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ
ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳೕದೆ ಸರಿ. ಆದರೂ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು.
19 ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟ ವ ಮಗನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಕೊಟ್ಟ
ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಆತನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆನು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೊರಕಿದ ನಿಬಂಧ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ ಮಂಜೂಷಕೆ್ಕ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಇರಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ತರು ಾಯ ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಹೀಗೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು, 23 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ.
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂಥ ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಕೃ ಪೆಯನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನು. 24 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಾಯಿ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. 25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ನಿನ್ನಂತೆ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನನ್ನ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು. 26 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ
ನುಡಿದಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಾಥರ್ಕ ಾಗಲಿ.
27 “ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನೋ? ಆ ಾಶವೂ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೂ
ನಿನ್ನ ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲದು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಈ ಮಂದಿರವು ಹೇಗೆ ಾ ಾದೀತು? 28 ಆದರೂ
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೂ, ವಿ ಾಪನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು. ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು. 29 ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನನ್ನ ಾಮಪ್ರ ಾವವು
ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಮಂದಿರದ ಮೇಲಿರಲಿ.
ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು. 30 ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾಗಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ
22
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ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
31 “ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನೆಂಬ ಸಂಶಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ
ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾನು
ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾ ಾಗ ಅಂಥವನು ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವು ಾದರೆ, 32 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ತೀರಿಸು. ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅವನ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡಿ, ಅವನು
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೋರಿಸು.
ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಅವನ ನೀತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಅವನು
ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.
33 “ತಮ್ಮ ಾಪಗಳ ಫಲ ಾಗಿ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನೂ್ನ
ಾಡುವು ಾದರೆ, 34 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಅದನು್ನ ಆಲಿಸಿ, ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಮರಳಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡು.
35 “ಅವರ
ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಆ ಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂ ಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದವನು ನೀನೇ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, 36 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಆಲಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ
ಆದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರು ನಡೆಯಬೇ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
37 “ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಮ,
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿ, ಬಿಸಿ ಾಳಿ,
ಳು್ಳ, ಮಿಡತೆ, ಜಿಟೆ್ಟೕಹುಳ, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಶತು್ರ ಗಳ
ಮುತಿ್ತಗೆ, ಅಂತು ಾವ ಉಪದ್ರ ವದಿಂ ಾಗಲಿ, ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ಾಧೆ ಉಂಟಾಗು ಾಗ, 38 ಮನ ಾ್ಸ
ಪೀಡಿತ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾಗಲಿ, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಲಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಸು್ತತಿಸಿ ನಿನಗೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನೂ್ನ, ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಡುವು ಾದರೆ, 39 ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲಂಥ ನೀನು ನಿನ್ನ
ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಾಪಪರಿ ಾರವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು. ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಅವನವನು ಹಿಡಿಯುವ
ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡು. 40 ಆಗ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಾಸಿಸುವ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವರು.
41 “ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶದವನು ನಿನ್ನ
ಾಮಸು್ತತಿಗೋಸ್ಕರ
ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬರು ಾಗ 42 ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಾಮಮಹತು್ತ, ಭುಜಬಲ, ಶಿ ಾಹಸ್ತ ಇವುಗಳ
ವತರ್ ಾನವು ಪರ ಾಜ್ಯ ಗಳವರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಅವನು ಈ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, 43 ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವನು
ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು. ಆಗ ಪರ ಾಜ್ಯ ದವರೂ, ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತ್ತನು್ನ
ತಿಳಿದು, ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಂತೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ
ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 44 ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶತು್ರ ಗ ಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎಲಿ್ಲ ಾದರು ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ
ಕಡೆಗೂ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ 45 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಿ,
ಅವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು.
46 “ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ
ಾಡಬಹುದು.
ಾಪ ಾಡದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಬ್ಬ ನೂ
ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ ಮತು್ತ ಆ
ಶತು್ರ ಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೂರದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಸಮೀಪದ ಾ್ಲಗಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಒ ಾ್ದಗ, 47 ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ, ನೀನು ಆರಿಸಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ಾನು
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ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
‘ ಾವು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದೆವು’ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ,
49 ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಅವರ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸು. 50 ಕಬಿ್ಬಣ ಕರಗಿಸುವ ಕುಲುಮೆ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ
ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. 51 ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಅಪ ಾಧ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ
ಯ್ದವರ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ
ದಯೆಹುಟಿ್ಟ ಸು. 52 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ
ಅವರು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವರ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು. 53 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ, ಸ್ವಕೀಯಜನರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಯಲ್ಲವೇ”
ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
48
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ೕನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಮೂಹವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ೕನನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಎದು್ದ ನಿಂತು 55 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 56 “ ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಅತಿ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾ ಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 57 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಲೂ ಇರಲಿ, ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಕೈ ಬಿಡದಿರಲಿ, ನಿ ಾಕರಿಸದಿರಲಿ. 58 ಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಾನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಂಡು ಆತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳಿ್ಳಲಿ. 59 ಾನು
ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಡಿದ ವಿ ಾಪನೆಯು ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ ಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ.
60 ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಆತನು ಅಗತ್ಯ ವಿರು ಾಗೆ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾ್ತ
61 ನೀ ಾದರೋ ಈಗಿನಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್
ಬರಲಿ.
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂಬುದೇ.
54 ಸೊಲೊ

ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಆನಂತರ ಅರಸನೂ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು.
63 ಸೊಲೊ
ೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಾಡಿದ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ ಹೋರಿಗಳು
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ, ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದರು. 64 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ಾಮ್ರ ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ
ಕೊಬ್ಬ ನೂ್ನ ಹಿಡಿಯ ಾರದಷು್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ದಿನ ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದಿನ
65 ಈ ರೀತಿ
ಾ್ರ ಾರದ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಾಗಿ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಹ ಾತ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾರಿಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಂದ
ಮ ಾ ಸಮೂಹ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಎರಡು ಾರ ಅಂದರೆ ಹದಿ ಾಲು್ಕ
66 ಎಂಟನೆಯ
ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬ ಾಡಿದರು.
ದಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲು ಅವರು ಅರಸನನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಾಡಿದ ಸ ೕರ್ಪ ಾರಗಳನು್ನ ನೆನದು
ಆನಂದಚಿತ್ತ ಾಗಿ, ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.
62
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ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದದು್ದ
1 ಸೊಲೊ
ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ನಂತರ,
2 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದಂತೆ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು. 3 ಆತನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ
ಾಡಿದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ
ಾಮಮಹತು್ತ ನೀನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಇರುವಂತೆ ಅದನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯೂ, ಮನಸೂ್ಸ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಅದರ ಮೇಲಿರುವವು. 4 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬರುವು ಾದರೆ, 5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಸ ಾ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು.
‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ತಪ್ಪದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 6 ಆದರೆ ನೀ ಾಗಲಿ,
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ,
ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವು ಾದರೆ 7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ,
ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಆಲಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು’ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಾದೆಗೂ ನಿಂದೆಗೂ, ಲೋಕದ ಅಪ ಾದಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗು ಾಗುವರು. 8 *ಉನ್ನತ ಾದ

ಈ ಮಂದಿರದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾದುಹೋಗುವವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗಿ, ‘ಅಬ್ಬ ಾ್ಬ ಇದೇನು,
ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಆಲಯವನೂ್ನ ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು. 9 ಆಗ
ಈ ದೇಶದವರು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವರು” ಎಂದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 11 ಆನಂತರ ಅವನು ತನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ದೇವ ಾರುಮರಗಳನೂ್ನ,
ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ ಗಲಿ ಾಯ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಹೀ ಾಮನು ತೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
13 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಸೊಲೊ
ನೋಡಲು ಅವು ಅವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ೕನನಿಗೆ,
“ಸಹೋದರನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಎಂ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
† ಾಬೂಲ್ ದೇಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. 14 ಹೀ ಾಮನು
10

ೕನನಿಗೆ ‡ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
15 ಸೊಲೊ
ೕನನ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸದವರು§ ಕಟಿ್ಟದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ,
ಅರಮನೆ, ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆ, ಾಚೋರ್ ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಗೆಜೆರ್
ಇವುಗಳೇ. 16 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನು ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ,
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಹತಿಸಿ, ಅದನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊಲೊ ೕನನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ತನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 17 ಸೊಲೊ ೕನನು ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ಾಗಿ
ಕೆಳಗಿನ ಬೆತ್ ಹೋರೋನ್, 18 ಯೆಹೂದದ ಅರಣ್ಯ ಪ ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾತ್ ಮತು್ತ ಾ ಾರ್,
19 ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ರ ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಯುದ್ಧ ರಥಗಳನಿ್ನರಿಸುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು,
ಾಹುತರ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ
ಸೊಲೊ

*
§
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ಾಗುತ್ತದೆ.

†

9:13 ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ

9:15 ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸದವರು ಒ ಾ್ತಯ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ.

ೕಜಕ.

‡

9:14 ಸು

ಾರು 4,000 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಸಂಹೃ ತ ಾದ ಅನ್ಯ ಜನರನೂ್ನ, ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಅ ೕರಿಯ, ಹಿತಿ್ತಯ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ, ಹಿವಿ್ವಯ,
ಯೆಬೂಸಿಯ, 21
ದ ಾದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಂ ಾನದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬಿಟಿ್ಟೕಹಿಡಿದನು.
22 ಆದರೆ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅವರು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ಬಿಟಿ್ಟೕಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಸೈ ನಿಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಪರಿ ಾರದವರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಸರ ಾರರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳ ಾಯಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ
ಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಐನೂರೈ ವತು್ತ ಮಂದಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದನು. 24 ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಾವೀದನಗರದಿಂದ ತನಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಳು.
ಅನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ* ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 25 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂರು
ಾರಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದನು.
26 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನು ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಲೋತಿನ ಹತಿ್ತರ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ದ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 27 ಹೀ ಾಮನು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣ ಾದ ತನ್ನ ಾವಿಕರನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಆ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
28 ಅವರು ಓಫೀರಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ † ಾನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತ ಾಂತು
ಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

10

ಶೆ ಾ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ
1 ಯೆಹೋವನ
ಾಮಮಹತಿ್ತನಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗುಂಟಾದ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಕುರಿತು
2 ಆಕೆಯು
ಶೆಬೆದ ಾಣಿಯು ಕೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಒಗಟುಗಳಿಂದ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಳು.
ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ,್ಯ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಬಂ ಾರ, ರತ್ನ ಇವುಗಳನು್ನ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಮ ಾಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಸೊಲೊ ೕನನೊಡನೆ ಸಂ ಾಷಿಸಿದಳು. 3 ಸೊಲೊ ೕನನು ಆಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥದು್ದ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ಶೆಬೆದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಎ ಾ್ಲ ಾನ, ಅವನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಅರಮನೆ, 5 ಅವನ ಭೋಜನಪೀಠದ ಆ ಾರ, ಆ ಪೀಠದ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಉದೊ್ಯ ೕಗಸ್ಥರ ಆಸನಗಳು, ಅವನ ಪರಿಚಾರಕರ ಸೇ ಾಕ್ರ ಮ, ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು, ಅವನ ಾನಕಗಳು
ಇವುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗಿ ಹೋದಳು. 6 ಅವಳು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾನವನು್ನ,
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 7 ಾ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು
ಜನರು ಹೇಳಿದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಾನವೈ ಭವಗಳು ಾನು
ಕೇಳಿದ್ದಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿವೆ. ಜನರು ಇದರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವ ಾ್ನದರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಸ ಾ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಾನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಧನ್ಯರು. 9 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸ ಾ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾದುದರಿಂದ ಅವರ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 10 ಆಕೆಯು ಅರಸನಿಗೆ *ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತ ಾಂತು
*
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ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಮಿಲೊ್ಲೕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಲಭತಿರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೂವರ್

ಪವರ್ತಶೆ್ರ ೕಣಿಯ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸ ಾದ ಮಹಡಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬು ಾ್ತರೆ.
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

*

10:10 4,000 ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಧಿಕ.

†

9:28 ಸು
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ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಅಪರಿಮಿತ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ರತ್ನ ಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಶೆಬೆದ ಾಣಿಯು
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ
ಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
11 ಹೀ ಾಮನ ಹಡಗುಗಳು ಓಫೀರ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾರದ ಹೊರ ಾಗಿ ಸುಗಂಧದ ಮರವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ರತ್ನ ಗಳನೂ್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ತಂದವು. 12 ಅರಸನು ಸುಗಂಧದ ಮರದಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ
ಮತು್ತ ಅರಮನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ, ಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿನ್ನರಿಗಳನೂ್ನ, ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಂದಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ ಮರವು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
13 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನು ಶೆಬೆದ ಾಣಿಗೆ ಾ ಾಗಿ ಾಜಮ ಾರ್ದೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳಲ್ಲದೆ
ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದಳು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ವೈ ಭವ
14 ಸೊಲೊ
ೕನನಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ದಲಿ್ಲ †ಆರುನೂರ ಅರುವ ಾ್ತರು ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರ ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ.
15

ಅದರ
ತೆಗೆ ದೇ ಾಂತರ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳೂ, ವತರ್ಕರೂ, ಅರಬಿಯ ಅರಸರೂ, ಪ್ರ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ
16 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ
ಸಹ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ೕನನು
ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಗು ಾಣಿಗೆ ಆರುನೂರು
ತೊ ಾ ಬಂ ಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಮುನೂ್ನರು ಖೇಡ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಖೇಡ್ಯಕೆ ್ಕ ‡ನೂರೈ ವತು್ತ ತೊ ಾ ಬಂ ಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅವನು ಇವುಗಳನು್ನ
ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.
18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ದೊಡ್ಡ ಾದ ಒಂದು ದಂತ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು 19 ಅದಕೆ್ಕ ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅದರ ಹಿಂ ಾಗದ ತುದಿಯು
ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆಸನಕೆ್ಕ ಎರಡು ಕೈ ಗಳು, ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ಇದ್ದವು. 20 ಆರು
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂಹಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇಂಥ ಸಿಂ ಾಸನವು ಬೇರೆ
ಾವ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 21 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನ ಾತೆ್ರ ಗಳು, ಲೆಬನೋನಿನ
ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾನ ಾತೆ್ರ ಗಳು ಬಂ ಾರದವುಗಳು. ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾ ಾನು ಒಂ ಾದರೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
22 ಹೀ ಾಮನ
ಾವೆಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಷೀರ್ಷ್ ಹಡಗುಗಳು ಹೋಗಿ ಮೂರು
ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ ್ಮ ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ, ಾನರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನವಿಲುಗಳನೂ್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದವು. 23 ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ, ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರಿಗಿಂತ
24 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ
ಮಿಗಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 25 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಷರ್ ವಷರ್ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ
ಾ ಾನು, ಉಡುಪು, ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ಆಯುಧಗಳು, ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ, ಕುದುರೆ ಮತು್ತ ಹೇಸರಗತೆ್ತ

ಇವುಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
26 ಸೊಲೊ
ೕನನು ರಥಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಹುತರನೂ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. ಅವನ ರಥಗಳು ಾವಿರದ
ಾನೂರು. ಾಹುತರು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ,
27 ಅವನ
ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ರಥಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು.
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಾ ಾನ್ಯ ಕಲಿ್ಲ ನ ಾಗೂ ದೇವ ಾರುಮರಗಳು
ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಅತಿ್ತಮರಗಳ ಾಗೂ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದೊರೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 28 ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಕುದುರೆಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವುಗಳು. ಅವನ ವತರ್ಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂಡುಗಟ್ಟಲೆ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ರಥಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ತರಿಸಬೇ ಾದರೆ
†

10:14 ಸು

ಾರು 23,000 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

‡

10:17 ಸು

ಾರು 2 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ರಥಕೆ್ಕ ಆರುನೂರು ರೂ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಕುದುರೆಗೆ ನೂರೈ ವತು್ತ ರೂ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಅವು ಹಿತಿ್ತಯರ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರಿಗೆ ಇವರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿಯೇ
ಾ ಾಟ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು.

11
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದ ಪತಿ್ನಯರಿಂದ ದೈ ವದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದದು್ದ
1 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನು ಫರೋಹನ ಮಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಅ ್ಮೕನಿಯರು,
ಎದೋಮ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು ಮತು್ತ ಹಿತಿ್ತಯರು ಎಂಬ ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ
ೕಹಿಸಿದನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಈ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, “ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡುವುದು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ನಡೆಯ ಾರದು, ಅದು ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಮ್ಮ
ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಾರು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವರ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ
ಅನುರಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಅವನಿಗೆ ಾಜವಂಶದವ ಾದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರಲ್ಲದೆ ಮುನೂ್ನರು
ಜನರು ಉಪಪತಿ್ನಯರಿದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಅವನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಅವನು ವೃ ದ್ಧ ಾ ಾಗ
ಇವರು ಅವನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು ಚೀದೋನ್ಯರ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯನೂ್ನ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
6 ಅವನ ತಂದೆ
ಾದ ಾವೀದನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ಅವನು
ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೂಡಲಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೆ ೕಷ್ ಎಂಬ
ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರ ಹಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ೕಲೆಕ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರ ಹಕೂ್ಕ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 8 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು.
9

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಎರಡು ಾರಿ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,
ಾರದೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅವನು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 11 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿ ನನ್ನ
ವಿಧಿನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
12 ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ನೆನಸಿ ನಿನ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ಮಗನ ಕೈ ಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು. 13 ಆದರೆ ಾಜ್ಯ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು
ಕುಲವನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಲೇ

ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ವೈ ರಿಗಳು ಎದ್ದದು್ದ
ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮ್ಯ ನೂ, ಾಜಪುತ್ರ ನೂ ಆದ ಹದದನನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು. 15 ಾವೀದನಿಗೂ ಎದೋಮಿನವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ
ೕ ಾಬನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸವರ್ಸೈ ನ ್ಯ ದೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, ಹತ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು. 16
ೕ ಾಬನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ,
ಎದೋಮ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 17 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಲಕ ಾದ ಹದದನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಸೇವಕ ಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಎದೋಮ್ಯರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು
18
ಹೊರಟನು.
ಅವರು
ದಲು ಮಿ ಾ್ಯ ನಿಗೂ, ಆ ಮೇಲೆ ಾ ಾನಿಗೂ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಲವು
ಜನರು ಾ ಾನಿನ ಜನರನು್ನ ತಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಫರೋಹನು ಹದದನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ, ಮನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
14
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19

ಹದದನು ಫರೋಹನ ವಿಶೇಷ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದುದರಿಂದ ಫರೋಹನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ಾಣಿಯೂ ಆದ ತಖೆ್ಪ ನೇಸ್ ಎಂ ಾಕೆಯ ತಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಆಕೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಗೆನುಬತ್ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. ತಖೆ್ಪ ನೆಸಳು ಈ ಹುಡುಗನನು್ನ ಫರೋಹನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ
ಾಕಿದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಫರೋಹನ ಕು ಾರರ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 21 ಾವೀದನು ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನೆಂದೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ೕ ಾಬನು ಮೃ ತ ಾದನೆಂದೂ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲದ್ದ ಹದದನು
ಕೇಳಿ ಫರೋಹನನಿಗೆ, “ ಾನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡು” ಅಂದನು.
22 ಫರೋಹನು ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೀನಗೇನು ಕೊರತೆ
ಾಯಿತು. ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಾಕೆ ಬಯಸುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಹದದನು, “ಏನೂ ಕೊರತೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
ನನಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
23 ದೇವರು ಸೊಲೊ
ೕನನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ಎರಡನೆಯ ವೈ ರಿಯು ಎ ಾ್ಯ ಾವನ
ಮಗ ಾದ ರೆ ೕನ್ ಎಂಬುವನು. 24 ಾವೀದನು ಚೋಬದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ಚೋಬದ
ಅರಸನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆದ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಾನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದನು. 25 ಸೊಲೊ ೕನನ
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಮ ಾ ಾಧಕ ಾದ ಹದದನಲ್ಲದೆ ಅವನೂ ವೈ ರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಅ ಾಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಳುವವ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.
26

ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸೊಲೊ

ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದದು್ದ

ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವರಲಿ್ಲ ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಚರೇದ ಊರಿನ
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯ ಾದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನೆಂಬವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು. ಚೆರೂಗಳೆಂಬ
27
ವಿಧವೆಯು ಅವನ ಾಯಿ.
ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದದು್ದ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸೊಲೊ ೕನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದ ದುಬರ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ,
28
ೌವನಸ್ಥ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಬಹು ಾಮಥ್ಯ ರ್ದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನನು್ನ
ೕಸೇಫ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಸಿ್ತ ್ರ ಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 29 ಒಂದು ದಿನ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಎಲಿ್ಲಗೋ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಶಿಲೋವಿನವ ಾದ
ಅಹೀಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ ಎದು ಾದನು. ಅವನು ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆಗ ಅಹೀಯನು ಾನು ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಸ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿದು ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡು ಾಡಿದನು. 31 ಅವನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ,
“ನೀನು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, 32 ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ಾನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗೆ
ಒಂದೇ ಕುಲವನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಬೇರೆ ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 33 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನು ನಿನಗೆ, “ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಅವರ ಮನೆಯವರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಚೀದೋನ್ಯರ ದೇವತೆ ಾದ
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್,
ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇವತೆ ಾದ ‘ಕೆ ೕಷ್’ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ‘ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್’ ಇವುಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದೂ್ದ ಮತು್ತ ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ನನ್ನ ನೇಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಿ
ನಡೆದಂತೆ ಅವರು ನಡೆಯದೆ ಹೋದದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 34 ಆದರೂ ಾನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾಜ್ಯ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡವನೂ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇವಕನೂ
ಆದ ಾವೀದನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿಯೇ ಇರಿಸುವೆನು.
35 ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅವನ ಮಗನ ಕೈ ಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 36 ಾನು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೀಪವು
ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವಂತೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು. 37 ಾನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರ ಾರ ಆಳಬಹುದು.
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38 ನನ್ನ ಸೇವಕ

ಾದ ಾವೀದನು ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡಂತೆ ನೀನೂ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ನನ್ನ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದಂತೆ
ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನೂ್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ್ಯ ವು ನಿನ್ನ ಾ ಾಗುವುದು. 39 ಾವೀದನ
ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ಅವರ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ತಲೆತಗಿ್ಗಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಕುಗಿ್ಗಸುವೆನು. ಆದರೆ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ
ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಮರಣ
ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾಗ ಅವನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಶೀಶಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದನು.
41 ಸೊಲೊ
ೕನನ ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಅವನ ಾನವನೂ್ನ ಕುರಿತು ಸೊಲೊ ೕನನ ಚರಿತೆ್ರ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 42 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದ ನಂತರ, 43 ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾದನು.
40

12
ರೆಹ ಾ್ಬಮನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
3
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 4 ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹೇರಿದನು. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸವನು್ನ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ
ಹಗುರ ಾಡುವು ಾದರೆ ಾವು ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನೀವು
ಈಗ ಹೋಗಿ ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದರು.
6 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂತಿ್ರ ಗ ಾಗಿದ್ದ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಾನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಉತ್ತರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಹೊತು್ತ ಈ ಜನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿನಯ ಾಗಿ
ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವು ಾದರೆ ಅವರು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದರು. 8 ಆದರೆ
ಅವನು ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಬೆಳೆದ ತನ್ನ ಮಂತಿ್ರ ಗ ಾದ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, 9 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ ಜನರಿಗೆ
ಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ ಾಡು ಎಂಬು ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ನೀನು, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಡುವಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಕಿರಿಬೆರಳು ದಪ್ಪ ಾಗಿದೆ. 11 ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಾಕಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ.
ಾ ಾದರೋ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
12
ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 13 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಾದ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಅವನು ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ
ೌವನಸ್ಥರ ಆಲೋಚನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ,
14 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಾಕಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ
1

1 ಅರಸುಗಳು 12:15

491

1 ಅರಸುಗಳು 12:32

ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ.
ಾ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಳು್ಳ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ನುಡಿದನು. 15 ಅವನು ಜನರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೇ ಹೋದದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನು ಶಿಲೋವಿನವ ಾದ
ಅಹೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
16 ಅರಸನು ತಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವೀದನಲಿ್ಲ
ನಮಗೇನು ಾಲು? ಇಷಯನ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನು ಾಧ್ಯ ತೆ? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಾವೀದನವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಲವನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. 17 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದರೋ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
18 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಅದೋ ಾಮನನು್ನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಬೇಗನೆ ರಥವನೆ್ನೕರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. 19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
20
ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ನೆರೆದ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ
ಕರೆಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಯೆಹೂದ ಕುಲವೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಕುಲವೂ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಶೆ

ಾಯ ನುಡಿದ ಭವಿಷ ್ಯ
ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ತಿರುಗಿ ತನಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೂದ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತು್ತ ಾವಿರ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. 22 ಆಗ ದೇವರ
23 “ನೀನು ಹೋಗಿ, ಸೊಲೊ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ದೈ ೕತ್ತರವುಂಟಾಯಿತು.
ೕನನ
ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ, ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ 24 ‘ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ. ಈ
ಾಯರ್ವು ಯೆಹೋವನಿಂ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು.
21 ಸೊಲೊ

ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಬಂ ಾರದ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ನ ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿ
26 ಅವನು
ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪೆನೂವೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನೂ್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ, “ ಾಜ್ಯ ವು ಪುನಃ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆಗುವುದೋ ಏನೋ, 27 ಜನರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವು ಾದರೆ, ಅವರ
ಮನಸು್ಸ ಅವರ ಒಡೆಯನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಅವರು
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋ ಾರು” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 28 ಅವನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ,
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ ಎರಡು ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ, “ನೀವು ಜಾತೆ್ರ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದದು್ದ ಾ ಾಯಿತು, ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆತಂದ ದೇವರುಗಳು
ಇಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ನಂತರ ಅವನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಿ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 30 ಇದು ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತು. ಜನರು ಈ ಎರಡನೆಯ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ ಾನಿಗೆ ಒಯ್ದರು. 31 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪೂಜಾಗಿರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ,
ಲೇವಿಯರಲ್ಲದ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ
ಾಜಕರ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 32 ಅವನು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, “ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಜಾತೆ್ರ ಗೆ ಸರಿ ಾದ ಜಾತೆ್ರ ಯು ನಡೆಯಬೇಕು”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ, ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
25
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ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದನು. ಾನು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ
ಾಜಕರನು್ನ ಬೇತೇಲಿನ ದೇವ ಾ್ಥನದ
ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಾಪ
33 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬವ ಾ್ನಚರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಆ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಾನೂ ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧೂಪ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತು್ತತಿ್ತದ್ದನು.

13

1

ಆಗ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದನು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಧೂಪ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು 2 ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕುರಿತು,
“ವೇದಿಯೇ, ವೇದಿಯೇ,
ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ
ೕಷೀಯನು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಹುಟು್ಟ ವನು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧೂಪ ಾಕುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ
ಾಜಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಅವರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಯಜ್ಞ ಾಡುವನು. ಮನುಷ ್ಯರ ಎಲುಬುಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಡಲ್ಪಡುವವು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು, “ನನ್ನ ಾತು ಯೆಹೋವನದು ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಸೀಳಿ ಅದರ ಮೇಲಣ ಬೂದಿಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದೇ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 4 ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಅರಸನು ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ವೇದಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ
ಅವನ ಕೈ ಬತಿ್ತ ಹೋಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗಲಿ್ಲಲ.್ಲ 5 ಯಜ್ಞವೇದಿಯು
ಸೀಳಿ ಅದರ ಮೇಲಣ ಬೂದಿಯು ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪ ಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಗುರುತು ನೆರವೇರಿತು. 6 ಅರಸನು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಸನ ಾ್ನ ಗುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗುವ
ಾಗೆ ಆತನನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸನ ಕೈ ಾಸಿ ಾಗಿ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಆಯಿತು. 7 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಾಡಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆದುಕೋ. ಾನು ನಿನಗೆ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. 8 ಆದರೆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 9 ಇಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂ ಮತು್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು ಾಗ ಬೇರೆ ಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ನನಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಂದ ಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಬೇತೇಲಿನ ವೃ ದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿ

11 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೃ ದ್ಧ ಪ್ರ

ಾದಿಯು ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಆ ದಿನ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
12 ತಂದೆಯು ಅವರನು್ನ, “ಅವನು
ಾವ ಾರಿಯಿಂದ ಹೋದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದವ ಾದ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹೋದ * ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 13 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿಲು ಅವರು ತಡಿ ಾಕಿದರು. ಅವನು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 14 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಏ ಾ ವೃ ಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, “ಯೆಹೂದದಿಂದ ಬಂದ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನೀನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
*

13:12 ಅಥ ಾ ಅವರು ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು.
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ಅವನು ೌದೆಂದನು.
ಆಗ ಆ ಮುದುಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 17 ಇಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂ, ಬಂದ
ಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 18 ಆಗ ಆ ಮುದುಕನು, “ ಾನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದೂ ನಿನಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದೂ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಹೇಳಿದ ಾತು ಸು ಾ್ಳ ಗಿತು್ತ. 19 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾತನು್ನ ನಂಬಿ
ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
20 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 21 ಅವನು ಆ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ
ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದರೂ ನೀನು ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ,
22 ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಶವವು ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು.
23 ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನು ಾನು ಕರೆದುಕೊಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗೋಸ್ಕರ
ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿದನು. 24 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿಂಹವು
ಅವನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು. ಅವನ ಶವವು ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿದಿ್ದತು್ತ.
ಕತೆ್ತಯೂ ಸಿಂಹವೂ ಶವದ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 25 ಾದುಹೋಗುವವರು ಶವವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ, ಸಿಂಹವು ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡು ವೃ ದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಊರಿಗೆ
ಬಂದು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 26 ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಈ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಶವವು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಗೆ ಅವೀಧೆಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಅವನನು್ನ ಸಿಂಹದ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ಅವನು, “ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು ತಡಿ ಾಕಿದರು.
28 ಅವನು ಹೋಗಿ ಶವವು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ ಕತೆ್ತಯೂ ಸಿಂಹವೂ ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಸಿಂಹವು ಶವವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲೂ ಇಲ್ಲ. 29 ಪ್ರ ಾದಿಯು
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶವವನು್ನ ಹೂಣಿಟು್ಟ, ಗೋ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿ, ತನ್ನ ಊರಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 30 ತನ್ನ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು. ಅವರು, “ಅ
್ಯ ೕ,
ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ!” ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದರು. 31 ಅನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ ಾನು ಸ ಾ್ತಗ
ನನ್ನ ಶವವನು್ನ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶವವಿರುವಲೆ್ಲೕ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವನ
ಎಲುಬುಗಳು ಇರುವಲೆ್ಲೕ ಇಡಿರಿ. 32 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾಯರ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ, ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನೆರವೇರುವವು” ಎಂದನು.
33 ಇ ಾ್ಟದರೂ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ, ಪುನಃ ಕನಿಷ್ಠ ಾದ ಜನರನು್ನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ
ಾಜಕರ ಾ್ನ ಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 34 ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಾಪಿಗ ಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ನಿ ಾರ್ಮ ಾದರು.
15

14
ಅಬೀಯನ ಅಸ್ವ ಸ್ಥತೆ ಮತು್ತ ಅಹೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆ
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ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದನು. ಆಗ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ನೀನು ಎದು್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದು
ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗದಂತೆ ವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು
ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅರಸ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಅಹೀಯನು ಅಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. 3 ನೀನು ಹತು್ತ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ, ಒಂದಷು್ಟ ಸಿಹಿಪ ಾಥರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು
ಕುಪೆ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದೆಂದು
ಅವನು ತಿಳಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಕೆಯು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಹೀಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಮುಪಿ್ಪ ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಹೀಯನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಾ್ಬ ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಏನು ಾಣಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಹೆಂಡತಿಯು
ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದ ತನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ನು್ನ ಅನ್ಯಳ
ಾಗೆ
ವೇಷಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರು ಾ್ತಳೆಂದೂ, ಆಕೆಗೆ ಇಂಥಿಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
6 ಆಕೆಯು ಅಹೀಯನ ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅಹೀಯನು ಆಕೆಯ ಾಲು ಸಪ್ಪಳವನು್ನ
ಕೇಳಿ, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಾ.
ಾಕೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅನ್ಯಳೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ? ನಿನಗೆ
ಕಠಿಣ ಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ. 7 ನೀನು ಹೋಗಿ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ತಂದೆನು. ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದೆನು. 8 ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು. ಆದರೂ
ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಿದಂಥ
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 9 ನೀನು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪೂ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ದುಷ್ಟ ಾದಿ.
ನನ್ನ ನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ನನಗೆ
ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸಿದಿ. 10 ಆದುದರಿಂದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ ಕೇಳು, ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ
ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ, ಾಸ ಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಒಬ್ಬ ನು ಕಸವನು್ನ ಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಾಕುವಂತೆ ಾನು
ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 11 ಅವರು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಾಯಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಪ ಗಳೂ ತಿಂದುಬಿಡುವವು
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’. ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ
ಾತು. ನೀನು ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು.
12 ನೀನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಾಲಿಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹುಡುಗನು ಾಯುವನು.
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವರು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರೊಳಗೆ
ಅವನು
ಾತ್ರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನೊಬ್ಬ ನೇ ಸ ಾಧಿಹೊಂದುವನು. 14 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಆಳಲು ಬೇರೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ನೇಮಿಸುವನು. ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವನು. ಇನು್ನ ಏನೇನು
ಸಂಭವಿಸುವದೋ? 15 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. ಆಗ ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಆಪುಹುಲೊ್ಲೕ ಎಂಬಂತೆ ಹೊ ಾ್ದಡುವರು. ಅವರು ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ
ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್
ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದೊಳಗೆ ಚದುರಿಸಿಬಿಡುವನು. 16 ಯೆಹೋವನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅವನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಅವರನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು” ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಅಬೀಯ ಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮರಣ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಹೆಂಡತಿಯು ತಿಚಾರ್ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಲಿಟ್ಟ
ಕೂಡಲೇ ಹುಡುಗನು ಸತ್ತನು. 18 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
19
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಇತರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಅವನ ಯುದ್ಧ ಮತು್ತ ಾಜ್ಯ ಾರಗಳ ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
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ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಬನು ಅರಸ ಾದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದನು.
ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ನಲ್ವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು.
ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ನಯ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 22 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು. 23 ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆಯೇ ಅವರೂ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ದಿಣೆ್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಾಗೂ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವೇ ಾ್ಯ ವ ೃ ತಿ್ತಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ ದೇವ ಾಸ, ದೇವ ಾಸಿಯರು ಇದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರೂ ಆಚರಿಸುವವ ಾದರು.
25 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಶೀಶಕನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದನು. 26 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಎ ಾ್ಲ
21

ದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ
ಾಗೂ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಡಿಸಿದ ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 27 ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಮ್ರ ದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಅರಮನೆಯ
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ ಮೈ ಾವಲಿನವರ ದಳ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
28 ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅರಸನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಡುವರು. 29 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯು ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
30 ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.
31 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ ಅವನ ಹಿರಿಯರ
ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ನಯ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ.
ಅನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅರಸ ಾದನು.
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಬೀ ಾಮ
ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀ ಾಮನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದನು. 2 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು.
ಅಬೀ ಾಲೋಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 3 ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅವನೂ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೂ ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನ
ವಿಷಯದ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರದೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ
ತನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದ ಾವೀದನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅವನ
ದೀಪವನು್ನ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಅವನ ಸಂ ಾನವನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದನು. 6 ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಮತು್ತ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 7 ಅಬೀ ಾಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
ಅಬೀ ಾಮನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಅಬೀ ಾಮನು ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಅವನ ಮಗ ಾದ ಆಸನು ಅರಸ ಾದನು.
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆಸನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದನು. 10 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನಲ್ವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು.
ಅಬೀ ಾಲೋಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 11 ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 12 ಅವನು ವಿಟರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಹಿರಿಯರು
ಾಡಿಸಿಟ್ಟ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. 13 ಅವನ ಾಯಿ ಾದ
ಾಕಳೂ ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಸನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಗದು್ದಗೆಯಿಂದ ತಳಿ್ಳ, ಆ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಕಡಿದು, ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. 14 ಅವನು
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ
ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಾನೂ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟ ನು.
16 ಅವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಾಷನಿಗೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ
17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾಷನು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ
ಾರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದ ಾ್ಕಗದಂತೆ ಾಮ ಎಂಬ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
18 ಆಗ ಆಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ
ಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನೂ,
ಹೆ ್ಯ ೕನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಟಬಿ್ರ
್ಮೕನನ ಮಗನೂ ಆದ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 19 ಆತನು
ಅವನಿಗೆ “ನನಗೂ ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾದಂತೆ, ಇಗೋ ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ
ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾಷನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ನೀನು ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 20 ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಇ
್ಯೕನ್, ಾನ್, ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ, ಕಿನೆ್ನರೋತ್
ಪ್ರ ದೇಶ, ನಫಾ್ತಲ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದರು. 21 ಾಷನು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಾಮಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡಲು ತೊಡಗಿದನು.
22 ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
ಾಷನು
ಾಮಕೋಟೆ ಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದ ಕಲು್ಲ, ಮರಗಳನು್ನ ಅವರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ಗೆಬ, ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು. 23 ಆಸನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ, ಅವನ
ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಕ್ರ ಮಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು, ಅವನು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳೂ, ಅವನ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. ಮುಪಿ್ಪ ನಲಿ್ಲ ಅವನ ಾಲುಗಳಿಗೆ
ರೋಗವುಂಟಾಯಿತು. 24 ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ
ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅರಸ ಾದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾಬನು
25 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾಬನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. 26 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
27 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದವನೂ, ಅಹೀಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಾಷನೆಂಬುವವನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದನು. 28 ಾಷನು ಯೆಹೂದ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. 29 ಅರಸ ಾದ
ಕೂಡಲೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
9
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ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ
ಾತು
ನೆರವೇರಿತು. 30
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೂ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪಬರುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು. 31 ಾ ಾಬನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 32 ಆಸನಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾಷನಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾಷನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಹೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಷನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲದು್ದ, ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು್ಕ ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. 34 ಅವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
33

1

16

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹ ಾನೀಯನ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವಿನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತಿ್ತ, ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದರೂ ನೀನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿರುವೆ. ಅವರ ಾಪದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನನಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸಿದಿ್ದ. 3 ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆ ಾದ
ಗತಿಯು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಆಗುವುದು. 4 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಾಯುವವರನು್ನ ಾಯಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಯುವವರನು್ನ ಪ ಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು”
ಎಂಬುದೇ. 5 ಾಷನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಅವನ ಪ ಾಕ್ರ ಮಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 6 ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಏಲನು ಅರಸ ಾದನು.
7 ಾಷನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರಂತೆ ತನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪಬರುವಂತೆ
ಾಡಿ, ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದುದರಿಂದಲೂ ಅವನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು ಹ ಾನೀಯನ ಮಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೇಹುವಿನ
ಮು ಾಂತರ ಾಷನಿಗೂ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕಆಗುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಏಲನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪ ಾ್ತರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಏಲನು
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. 9 ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಅವನ
ರಥಬಲದ ಅಧರ್ ಾಗಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಜಿಮಿ್ರ ಎಂಬುವವನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿದನು. ಅರಸನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಅಚರ್ನೆಂಬುವವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರು ಾಗ ಜಿಮಿ್ರ ಯು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 10 ಜಿಮಿ್ರ ಯು ಏಲನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. ಇದು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. 11 ಅವನು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಳತೊಡಗಿದ
ಕೂಡಲೇ ಾಷನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಅವನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಗಂಡಸನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 12 ಾಷನೂ ಾಗು ಅವನ ಮಗ ಾದ ಏಲನೂ ಾವು ಾಪ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೋಪಬರುವಂತೆ ಾಡಿದರು. 13 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೇಹುವಿನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಾಷನ ಮನೆಗೆ ಆಗುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಜಿಮಿ್ರ ಯು ಾಷನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿ ಾಗ ಆ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. 14 ಏಲನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಜಿಮಿ್ರ ಯು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಜಿಮಿ್ರ ಯು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಏಳು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದರು. 16 ಜಿಮಿ್ರ ಯು ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಅದೇ ದಿನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ ಾದ ಒಮಿ್ರ ಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 17 ಒಮಿ್ರ ಯೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಗಿಬೆ್ಬತೋನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. 18 ಪಟ್ಟಣವು ಅವರ ವಶ ಾದುದನು್ನ ಜಿಮಿ್ರ ಯು ಕಂಡು
ಅರಮನೆಯ ಗಭರ್ಗೃ ಹಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿ ಸುಟು್ಟಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. 19 ಅವನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಂತೆ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ, ಯೆಹೋವನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದುದರಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು. 20 ಜಿಮಿ್ರ ಯ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಅವನ ಒಳಸಂಚೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 21 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ
ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳುಂಟಾದವು. ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಗೀನತನ ಮಗ ಾದ ತಿಬಿ್ನಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
ಇನೊ್ನಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಒಮಿ್ರ ಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
22 ಆದರೆ ಒಮಿ್ರ ಯ ಪಕ್ಷದವರು ಗೀನತನ ಮಗ ಾದ ತಿಬಿ್ನೕಯ ಪಕ್ಷದವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ತಿಬಿ್ನಯು
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಮಿ್ರ ಯೇ ಅರಸ ಾದನು.
15

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಒಮಿ್ರ ಯು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರ ಯು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು. ಆರು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ತಿಚರ್ವೇ
ಅವನ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ. 24 ಅನಂತರ ಶೆಮೆರ್ ಎಂಬವನಿಗೆ *ಎರಡು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
23

ಅವನಿಂದ ಸ ಾಯರ್ವೆಂಬ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ,
ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದ ಶೆಮೆರನ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
25 ಒಮಿ್ರ ಯು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿಯೂ ತನ್ನ ಪೂ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದನು.
26 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನೂ ನಡೆದನು. 27 ಅವನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಪ ಾಕ್ರ ಮಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
28 ಒಮಿ್ರ ಯು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿದರು.
ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಬನು ಅರಸ ಾದನು.

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆ್ತಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರ ಯ ಮಗ ಾದ
ಅ ಾಬನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು.
30 ಅವನು ತನ್ನ ಪೂ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ
ಾದನು
31 ಅವನು ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಪ ಾಪವೆಂದು
ತಿಳಿದವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಚೀದೋನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎ ಾ್ಬಳನ ಮಗಳು ಈಜೆಬೆಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ
32
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದನು.
ಾಳ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 33 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಇನೂ್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ
ಾಡಿದ.
29
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1 ಅರಸುಗಳು 16:34

499

1 ಅರಸುಗಳು 17:16

†ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲಿನವ ಾದ ಹೀಯೇಲನು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ ಾಗ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾಮನನೂ್ನ ಾಗಿಲುಗಳನಿ್ನರಿಸಿ ಾಗ
ಕಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಸೆಗೂಬನನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
34
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ಾಗೆಗಳು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನನು್ನ
ೕಷಿಸಿದು್ದ
1 ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಊರಿನವ ಾದ ಎಲೀಯ ಎಂಬುವವನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನು ಸನಿ್ನಧಿಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, 2 ಾನು ಸೂಚಿಸಿದ ಹೊರತು ಇಂದಿನಿಂದ
ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಾಗಲಿ ಮಂಜಾಗಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
3 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗಿ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೋ. 4 ಆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ನಿನಗೆ
ಕುಡಿಯುವ ಾನ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಎಲೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕರುವ ಕೆರೀತ್
ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡ ತೊಡಗಿದನು. 6 ಾಗೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಾ್ರ ತಃ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ
ಾಂಸಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನು ಇವುಗಳನು್ನ
7 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು
ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು.
ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ಾನ ಾಗಿತು್ತ.
ದಿನಗ ಾದನಂತರ ಹಳ್ಳವು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು.
ಎಲೀಯನನು್ನ
ೕಷಿಸಿದ ಚಾರೆ ಾ್ತ ಊರಿನ ವಿಧವೆ
ಆಗ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಾತು ಕೇಳಿ ಬಂತು, 9 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ
ಚೀದೋನ್ಯರ ಚಾರೆ ಾ್ತ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಲಿ್ಲ ನ
ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 10 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಚಾರೆ ಾ್ತದ ಊರು ಾಗಿಲಿನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ೌದೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಗಿ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆಕೆಯು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಪುನಃ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀನು ಬರು ಾಗ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತುಂಡು
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಅಂದನು. 12 ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ರೊಟಿ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಿಟು್ಟ,
ಗೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳ
ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡು ಕಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೋಸ್ಕರವೂ ನನ್ನ
ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರವೂ ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಬೇರೆ ಹಿಟು್ಟ, ಎಣೆ್ಣ ಇಲ್ಲ ಇದನು್ನ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದ
ಾರಣ ಾವು ಾಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 13 ಆಗ ಎಲೀಯನು
ಆಕೆಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡು. ಆದರೆ
ದಲು ಅದರಿಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ. ತರು ಾಯ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೂ
ಾಡಿಕೋ.
14 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ ಾನು ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ
ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟು್ಟ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಗೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯು ಮುಗಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 15 ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದಳು. ಆಕೆಯೂ, ಆಕೆಯ
ಮನೆಯವರೂ ಮತು್ತ ಎಲೀಯನು ಅದನು್ನ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟ ಾಡಿದರು. 16 ಯೆಹೋವನು
ಎಲೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಟು್ಟ ತೀರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಗೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣಯು
ಮುಗಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
8

ಎಲೀಯನು ವಿಧವೆಯ ಮಗನನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ
†
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ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಮಗನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದನು.
ಹುಡುಗನಿಗೆ ರೋಗವು
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದು್ದದರಿಂದ ಉಸಿ ಾಡುವುದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 18 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ?
ನೀನು ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ದೇವರ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವೆ
ೕ?” ಎಂದಳು. 19 ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಆಕೆಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಾನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದನು. 20 ಅನಂತರ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸ್ಥಳಕೊಟ್ಟ ಈ ವಿಧವೆಯ ಮಗನನು್ನ ನೀನು ಾಯಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ
ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 21 ಆನಂತರ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಾರಿ
ಬೋರಲು ಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಹುಡುಗನ ಾ್ರ ಣವು ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟ ನು. 22 ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗನ
ಾ್ರ ಣವು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಜೀವಿಸಿದನು. 23 ಎಲೀಯನು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ, “ಇಗೋ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು. 24 ಆಗ ಆಕೆಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೆಂದೂ, ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ
ಯೆಹೋವನ ಾತು ಸತ್ಯ ವೆಂದೂ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

18
ಎಲೀಯನು ಮತು್ತ ಓಬದ್ಯ ನು
ಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವುಂಟಾಯಿತು.
ಬರ ಾಲದ
ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಅ ಾಬನನು್ನ ಾಣು.
ಾನು
ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 2 ಎಲೀಯನು ಅ ಾಬನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.
ಆಗ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಬರವು ಬಹು
ೕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ, 3 ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಉ ಾ್ರ ಣಿಕ ಾದ ಓಬದ್ಯ
ಎಂಬುವನನು್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಈಜೆಬೆಲಳು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬಹು ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾದ ಈ ಓಬದ್ಯ ನು ನೂರು ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಐವತೆ ವತು್ತ ಜನರ ಾ್ನ ಗಿ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಅ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ದೇಶಸಂಚಾರ
ಾಡು ಾ್ತ, ಎ ಾ್ಲ ಬುಗೆ್ಗ
ಹಳ್ಳ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ. ಸಿಕು್ಕವು ಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳೂ
ಮತು್ತ ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳೂ ಉಳಿ ಾವು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಸತು್ತಹೋಗುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಅವರು
ಸಂಚಾರ ಾ್ಕಗಿ ದೇಶವನು್ನ ಎರಡು ಾಗ ಾಡಿ ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ಓಬದ್ಯ ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆ
ಾನೇ ಹೊರಟುಹೋದನು.
7 ಓಬದ್ಯ ನು ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಎಲೀಯನು ಪಕ್ಕನೆ ಅವನಿಗೆ ಎದು ಾದನು. ಓಬದ್ಯ ನು
ಅವನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು, ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿ, “ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ವಮಿ ಾದ ಎಲೀಯನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ೌದು, ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ‘ಎಲೀಯನು
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು. 9 ಅದಕೆ್ಕ ಓಬದ್ಯ ನು, “ಅ ಾಬನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಾಗೆ
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದೇಕೆ?
ಾನೇನು ಾಪ ಾಡಿದೆನು? 10 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕದ ಜ ಾಂಗವೂ ಾಜ್ಯ ವೂ
ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜ ಾಂಗ ಾಜ್ಯ ಗಳವರು ‘ಎಲೀಯನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ
ಅವನು ಅವರಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು. 11 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಎಲೀಯನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು
ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನು? 12 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಒಯು್ಯ ವುದು.
ಾನು ಹೋಗಿ
ಅ ಾಬನಿಗೆ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು. ಾನು
ಾ ಾ್ಯರಭ್ಯ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಲ್ಲವೇ? 13 ಈಜೆಬೆಲಳು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
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ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು ಾಡಿದು್ದ ನನ್ನ ಾ್ವಮಿ ಾದ ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ ೕ? ಅವರಲಿ್ಲ ನೂರು
ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐವತೆ ವತು್ತ ಜನರ ಾ್ನ ಗಿ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ, ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಾಕಿದೆನಲ್ಲವೇ. 14 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಎಲೀಯನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ
ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತರುವೆಯ ಾ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
15 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಹೇಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಅಂದನು.
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು
ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿ 17 ಅವನನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆಪತ್ತನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದವನೇ, ನೀನು ಬಂದಿ ಾ?” ಅಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆಪತ್ತನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದವನು ಾನಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಾಳನ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದ
ನೀನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣರು. 19 ನೀನು ಈಗ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೂ್ನ,
ಈಜೆಬೆಲಳಿಂದ
ೕಷಣೆ ಹೊಂದುವ
ಾಳನ
ಾನೂರೈ ವತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ
ದೇವತೆಯ ಾನೂರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕರೆಯಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಅ ಾಬನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು.
21 ಎಲೀಯನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎರಡು
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ ಾಳನು ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ಇದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. 22 ಮತು್ತ ಎಲೀಯನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ,
ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೂರೈ ವತು್ತ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. 23 ಅವರು ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ತರಲಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿದು, ತುಂಡು
ಾಡಿ, ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಮೇಲಿಡಲಿ.
ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸ ಾರದು.
ಾನೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸದೆ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯ
ಮೇಲಿಡುವೆನು 24 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ, ಅನಂತರ ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ಾವನು ಾಲಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನೋ ಅವನೇ
ದೇವರೆಂದೂ ನಿಣರ್ಯಿಸೋಣ” ಅಂದನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, “ಸರಿ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 25 ಆಗ ಅವನು ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಹೆಚು್ಚ ಜನ ಇರುವುದರಿಂದ
ದಲು ನೀವೇ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರು
ಹೇಳಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸ ಾರದು” ಅಂದನು. 26 ಅವರು ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಾಳನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, “ ಾಳನೇ ನಮಗೆ
16 ಓಬದ್ಯ ನು

ಕಿವಿಗೊಡು” ಎಂದು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದವರೆಗೆ ಕೂಗಿದರೂ ಆ ಾಶ ಾಣಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಣಿ ಾಡಿದರೂ ಾರೂ ಉತ್ತರ ದಯ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 27 ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಾದನಂತರ
ಎಲೀಯನು ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ, “ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿರಿ, ಅವನು ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ಈಗ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಾ್ಯ ನದಲಿ್ಲರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ
ಾವುದೋ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. ಅದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನು, ಎಚ್ಚರ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಅವರು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಈಟಿ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸೋರುವಷು್ಟ ಾಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
29 ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಿಂದ ನೈ ವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಪರವಶ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ
ಆ ಾಶ ಾಣಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ.
30 ಅನಂತರ ಎಲೀಯನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲು ಅವರು ಬಂದರು. ಅವನು ಾ ಾಗಿದ್ದ
ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 31 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನೆಂಬ
ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ
ಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
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ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಅದರ
ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರು ಬೀಜಬಿತು್ತವಷು್ಟ ನೆಲವನು್ನ ಅಗೆಸಿ ಾಲುವೆ
ಾಡಿಸಿದನು. 33 ಇದಲ್ಲದೆ
ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿ, ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿ ತುಂಡು
ಾಡಿ ಅದರ
ಮೇಲಿಟ್ಟ ನು.
ಅನಂತರ ಜನರಿಗೆ, “ ಾಲು್ಕ ಕೊಡ ನೀರು ತಂದು ಯಜ್ಞ ಾಂಸದ ಮೇಲೆಯೂ
ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 34 ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು,
“ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತಿರುಗಿ ತಂದರು. ಅವನು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಅದೇ
ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿಲು ಅವರು ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ತಂದು ಸುರಿದರು 35 ನೀರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಲುವೆಯನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. 36 ಸಂ ಾ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ದ
ಹೊತಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, “ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದನೂ್ನ, ಾನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಾಡಿದೆನೆಂಬುದನೂ್ನ ಈ
ಹೊತು್ತ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. 37 ಕಿವಿಗೊಡು, ಯೆಹೋವನೇ ಕಿವಿಗೊಡು, ಯೆಹೋವ ಾದ ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ
ದೇವರೂ! ಈ ಜನರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೂ ನೀನೇ ಆಗಿರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 38 ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ
ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಕಟಿ್ಟ ಗೆ, ಕಲು್ಲ ಮಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಾಲುವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೀರಿಬಿಟಿ್ಟತು.
39 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಬೋಲರ್ಬಿದು್ದ, “ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು! ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು!”
ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 40 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು ಹಿಡಿದರು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕೀಷೋನ್
ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಒಯು್ದ ಅಲಿ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು.
32 ಯೆಹೋವನ

ಎಲೀಯನು ಮಳೆ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ
ಅನಂತರ ಅವನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ, ದೊಡ್ಡ
ಮಳೆಯ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ” ಅಂದನು. 42 ಅ ಾಬನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋ ಾಗ
ಎಲೀಯನು ಕಮೆರ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು
ಣ ಾಲಿನ ಮೇಲೆ
ತಲೆಯನಿ್ನಟ್ಟ ನು. 43 ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಸೇವಕನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದು, “ಏನೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಹೀಗೆ ಅವನನು್ನ ಏಳು ಾರಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 44 ಏಳನೆಯ ಾರಿ ಸೇವಕನು, “ಅಂಗೈ ಯಷು್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಾದ
ೕಡವು ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಏರಿ ಬರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಎಲೀಯನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಅ ಾಬನಿಗೆ, ‘ಬೇಗನೆ ರಥವನು್ನ ಹೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಡೆಯದಂತೆ ಬೆಟ್ಟ ವನಿ್ನಳಿದು
ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಅಂದನು. 45 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಾಶವು
ೕಡ ಾಳಿಗಳಿಂದ ಕ ಾ್ಪ ಗಿ
ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯು ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ಅ ಾಬನು ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿಗೆ ಹೋದನು.
46 ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಎಲೀಯನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅ ಾಬನ ಮುಂದೆ
ಓಡು ಾ್ತ ಇಜೆ್ರ ೕಲನು್ನ ಸೇರಿದನು.
41

19
ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು
ಾಳನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಾಡಿದ ಬೇರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅ ಾಬನು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 2 ಈಜೆಬೆಲಳು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆದಂತೆ ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯದೇ ಹೋದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 3 ಅವನು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೂದದ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
1 ಎಲೀಯನು
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ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನು. ತರು ಾಯ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಅರಣ್ಯ ದೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ
ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಾಲೀ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮರಣವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿದನು. ಅವನು,
“ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಾ ಾಯಿತು, ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು.
ಾನು ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನಲ್ಲ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ ಅದೇ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ರ ಾಡಿದನು. 5 ಪಕ್ಕನೆ
ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ತಟಿ್ಟ, “ಎದು್ದ ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಎಲೀಯನು ಎದು್ದ
ನೋಡ ಾಗಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯೂ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರ ಇರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿದನು. 7 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ಊಟ ಾಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಮೀರುವಷು್ಟ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು. 8 ಅವನು ಎದು್ದ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಅದರ ಬಲದಿಂದ ನಲ್ವತು್ತ
ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ದೇವಗಿರಿ ಾದ 9 ಹೋರೇಬಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಅಲಿ್ಲ ನ ಒಂದು ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.
ದೇವರು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ, “ಎಲೀಯನೇ ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕನು
ಾಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂಬ ಾಣಿಯು
ಕೇಳಿಸಿತು.
10 ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ.
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಉಳಿದು ನಿನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ಅವರು
11 ಆಗ ಪುನಃ, “ನೀನು
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲ” ಎಂಬ ಾಣಿ ಾಯಿತು. ಆ ಾ
ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಾದು ಹೋದನು. ಆತನ ಮುಂದೆ ಪವರ್ತಗಳು ಭೇದಿಸಿ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಪುಡಿ
ಪುಡಿ ಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. ಯೆಹೋವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತರು ಾಯ
ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು, ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಭೂಕಂಪ ಾದ ನಂತರ ಸಿಡಿಲುಂಟಾಯಿತು,
ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನಯ ಾದ ಮೃ ದು ಸ್ವರ ಂದು ಕೇಳಿಸಿತು, 13 ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ
ೕರೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗವಿಯ
ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಆಗ, “ಎಲೀಯನೇ ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕನು ಾಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂಬ ಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಉಳಿದು ನಿನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗು, ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ
ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 16 ನಿಂಷಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವನು್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಆಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲದವನೂ ಾಫಾಟನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀಷನನು್ನ
ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 17 ಹಜಾಯೇಲನ ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ
ಯೇಹುವು ಕೊಲು್ಲವನು. ಅವನ ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಎಲೀಷನು ಕೊಲು್ಲವನು. 18 ಆದರೆ
ಾಳನ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳದೆಯೂ, ಅದನು್ನ ಮುದಿ್ದಡದೆಯೂ ಇರುವ ಏಳು ಾವಿರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಉಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ ಸೇವಕ ಾಗಿದು್ದ
ಎಲೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು
ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುವುದಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು
ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತಂದು ಹನೆ್ನರಡನೆ
ೕಡಿಯಿಂದ ಾ ಾಗಿಯೇ
ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು. 20 ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡು ಾ್ತ ಬಂದು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನನ್ನ
19
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ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆನು”
ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು “ಹೋಗು ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡಿರುವುದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 21 ಎಲೀಷನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾನು ಉಳುತಿ್ತದ್ದ
ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಾಂಸವನು್ನ ರಂಟೆಯ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಔತಣ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅನಂತರ ಅವನು ಎದು್ದ ಎಲೀಯನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನ ಸೇವಕ ಾದನು.

20
ಅ ಾಬನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಎರಡು ಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 2 ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, 3 “ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ನನ್ನದು. ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನವರೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೋ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನವನೇ, ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಆ ದೂತರು ತಿರುಗಿ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ. 6 ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ
ನನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾಗಿರುವವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು ಎಂಬು ಾಗಿ ಬೆನ್ಹದದನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
7 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿದಿ ಾ ಅವನು
ನಮಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ, ‘ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಅವನು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಕೆ್ಕ ಾನು ಒಪಿ್ಪದರೂ ಅವನಿಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಜನರೂ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ
ಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಡ” ಎಂದರು. 9 ಆದುದರಿಂದ
ಅವನು ಬಂದಂಥ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ
ದಲನೆಯ
ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅದರಂತೆ
ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ
ಾತಿಗೆ
ಒಪ್ಪ ಾರೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೂತರು ಬಂದು ಈ ಾತನು್ನ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
10 ಆಗ ಅವನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ನನ್ನ ಸೈ ನಿಕರು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಧೂಳನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವತೆಗಳು
ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಬಂದ
ದೂತರಿಗೆ, “ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಳು್ಳವವನು, ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಡುವ ಜಯ ಾಲಿಯಂತೆ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡ ಾರದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು. 12 ತನ್ನ ಅರಸುಗಳ ಸಂಗಡ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಬೆನ್ಹದದನು ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವಂತೆ ಸೈ ನಿಕರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.
1

ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಈ
ಮ ಾ ಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ, ಾನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ ಈ
ದಿನವೇ ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
14 ಅ ಾಬನು ಅವನನು್ನ, “ಇದು
ಾರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಆಗುವುದು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಅವನು, “ಪ್ರ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಾಡುವ ಯುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಆಗುವುದು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಅ ಾಬನು ಪುನಃ ಅವನನು್ನ,
“ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭ ಾಡತಕ್ಕವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನೀನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಅ ಾಬನು ಪ್ರ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಾಡುವ ಯುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ
ಇನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಜನರಿದ್ದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಏಳು ಾವಿರ ಜನರಿದ್ದರು.
13
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16

ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲಿ್ಲ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಜನರು ಅರಸರ ಸಂಗಡ
ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಮತ್ತ ಾಗಿ ಡೇರೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಇವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು.
17 ಪ್ರ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಳುಗಳು
ದಲು ಬಂದರು. ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರು ಾ್ತರೆಂದು
ಬೆನ್ಹದದನ ಾವಲು ಾರರು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 18 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅವರು ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ
ಸ ಾ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ಸಜೀವಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಹಿಡಿದು ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
19
ದಲು ಹೊರಟುಬಂದಿದ್ದ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರೂ ಬಂದರು.
20 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ವಿರೋಧಿಯನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತ ಮುಂದುವರಿದರು.
ಅ ಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋಗಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. ಅವರ ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನೂ
ಾಗು ಕೆಲವು ಸ ಾರರೂ ಕುದುರೆಗಳನೆ್ನೕರಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು
ಹೊರಟು ಬಂದು ಅ ಾಮ್ಯರ ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮ ಾಸಮೂಹವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
22 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಪುನಃ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು
ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಮೆ ್ಮ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ, ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದು್ದ ನೀನು ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು” ಎಂದನು.
23 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರು ಬೆಟ್ಟ ಗಳ
ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಾವು ಅವರೊಡನೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವು ಾದರೆ ಹೇಗೂ ಜಯಹೊಂದುವೆವು. 24 ನೀನು ಆ ಾ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಅರಸರನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಪ್ರ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸು. 25 ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೈ ನ ್ಯ ದಿಂದ
ನಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೋದಷು್ಟ ಜನರನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ, ರಥಗಳನೂ್ನ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಹೇಗೂ ಜಯಸಿಕು್ಕವುದು ನಿಶ್ಚಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಅದರಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು. 26 ಒಂದು ವಷರ್ ಾಟಿದ ನಂತರ ಬೆನ್ಹದದನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಫೇಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 27 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಸಹ ಆ ಾರ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದರು.
ಅ ಾಮ್ಯರು
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆಡುಮರಿಗಳ ಎರಡು ಹಿಂಡುಗಳಂತಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಯೆಹೋವನು ತಗು್ಗಗಳ ದೇವರಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟ ಗಳ
ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಅ ಾಮ್ಯರ ಮ ಾ ಸಮೂಹವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು. ಇದರಿಂದ ಾನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಈ ಎರಡು ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ
ಾ ಾಳುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದರು. 30 ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರು ಅಫೇಕ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಹೊಕ್ಕರು. ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರೂ ಸತ್ತರು. ಬೆನ್ಹದದನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹೊಕು್ಕ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡನು.
ಅ ಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಉಳಿಸಿದು್ದ

31 ಆಗ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ಇ

ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸರು ದಯೆಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಆ ಅರಸನ ಬಳಿ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿ ಾನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 32 ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಜೀವ ಾನ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಬೆನ್ಹದದನು ವಿ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ” ಅಂದರು. ಆಗ ಅವನು, “ಬೆನ್ಹದದನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾ್ತನೋ?
ಅವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 33 ಅವರು ಈ ಾತು ಶುಭವಚನವೆಂದು ನೆನಸಿ
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ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಾತನೆ್ನೕ ಹಿಡಿದು, “ಬೆನ್ಹದದನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ೌದು” ಅಂದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
“ಹೋಗಿ ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವನು ಬಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ
ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 34 ಬೆನ್ಹದದನು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆ ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇರಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅ ಾಬನು,
“ ಾನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಪ್ರ ಾದಿ ಆ ಾಬನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ತೆ ಾರನಿಗೆ “ನನ್ನ ನು್ನ
ಹೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 36 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸಿಂಹವು
ಬಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು” ಎಂದನು. ಅವನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಕೂಡಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಹವು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು. 37 ಅನಂತರ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ ನು್ನ
ಹೊಡಿ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಇವನನು್ನ ಾಯ ಾಗುವಷು್ಟ ಹೊಡೆದನು.
38 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರುತು ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಮುಂ ಾಸದಿಂದ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಅರಸನು ಬರುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. 39 ಅವನು ಾದು ಹೋಗು ಾಗ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೈ ನಿಕನು ಶತು್ರ ವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ‘ನೀನು ಇವನನು್ನ ಾಯಬೇಕು, ಇವನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡರೆ ಇವನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಾ್ರ ಣವು ನನ್ನ ಾಗಿರುವುದು ಅಥ ಾ ನೀನು ನನಗೆ *ಒಂದು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು
35

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 40 ಾನು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು” ಎಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟ ನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಇವನಿಗೆ “ನಿನಗೆ ಆ ತೀಪುರ್ ಸರಿ ಾಗಿದೆ, ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದವನು ನೀನೇ
ಅಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ನುಡಿದನು. 41 ಕೂಡಲೆ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ
ತೆಗೆದುದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ನೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 42 ಆಗ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅರಸನಿಗೆ, “ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ನೀನು
ಹೋಗಗೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಹೋಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅವನ
ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗುವರು ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸನು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಗಂಟುಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
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ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟ ಮತು್ತ ಅವನ ಹತೆ್ಯ
1 ಅನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಯರ್ದ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ ಅರಮನೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾ್ರ ತೋಟವಿತು್ತ. 2 ಅ ಾಬನು ಾಬೋತನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಅದು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಹತಿ್ತರವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ
ಾಯಿಪಲ್ಯ ದ ತೋಟವ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಾದ
ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಬೇಡ ಾದರೆ ಕ್ರ ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅದಕೆ್ಕ
ಾಬೋತನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನು ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಾರದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ತಡೆಯಲಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 4 “ನನ್ನ ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ
ಾಬೋತನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಗಂಟುಮುಖ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಊಟ ಾಡಲೊಲ್ಲದೆ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು.
5 ಆಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು
ಾಕೆ
*

20:39 ಸು
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ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ನಿನಗೆ
ಾವ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಅವನು, “ ಾನು
ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಾರಿಬಿಡು, ಹಣ ಬೇಡ ಾದರೆ ನಿನಗೆ
ಬೇರೊಂದು ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 7 ಆಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ? ಎದು್ದ ಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು. ಾನು
ನಿನಗೆ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 8 ಆಮೇಲೆ
ಈಜೆಬೆಲಳು ಅ ಾಬನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ, ಅದನು್ನ ಾಬೋತನ
ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 9 ಅದರಲಿ್ಲ, “ಎಲ್ಲರೂ
ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಾಬೋತನನು್ನ ನೆರೆದ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 10 ಅವನು
ದೇವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅರಸನನೂ್ನ ಶಪಿಸಿದನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಾ ಹೇಳಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಒಯು್ದ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಳು. 11 ಆಗ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರೂ ಈಜೆಬೆಲಳು
ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು. 12 ಅವರು ಉಪ ಾಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ನೆರೆದ ಸಭೆಯ
ಮುಂದೆ ಾಬೋತನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 13 ತರು ಾಯ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟರು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು
ಇವನು ದೇವರನೂ್ನ ಅರಸನನೂ್ನ ಶಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಅವನನು್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಒಯು್ದ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 14 ಾಬೋತನು
ಕಲೆ್ಲಸೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸತ್ತ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಹಿರಿಯರು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 15 ಆಕೆಯು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಾಬೋತನು ಾರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೋ, ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನ
ಮರಣ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅ ಾಬನು ಕೇಳಿ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಳಿದು
ಹೋದನು.
17 ಆಗ ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವುಂಟಾಯಿತು. 18 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜನನು್ನ ಾಣು. ಅವನು ಈಗ ಾಬೋತನ ಾ್ರ
ತೋಟವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಕೊಲೆ
ಾಡಿ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ ೕ?
ಾಯಿಗಳು ಾಬೋತನ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನೂ್ನ ನೆಕು್ಕವವು ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂಬುದೇ.
20 ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ವೈ ರಿಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ
ಾ”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ ೌದು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ್ದನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದಿಯ ಾ್ಲ. 21 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಸವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ,
ಾಸ ಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ಕಡಿದುಬಿಡುವೆನು. 22 ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ನನಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಗೂ ಅಹೀಯನ
ಮಗ ಾದ ಾಷನ ಮನೆಗೂ ಆದ ಗತಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ಆಗುವುದು’ ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ ಾಯಿಗಳು ಇಜೆ್ರ ೕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ
ತಿನು್ನವವು. 24 ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಊರೊಳಗೆ ಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಾಯಿಗಳೂ, ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಪ ಗಳೂ ತಿಂದು ಬಿಡುವವು’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು. 25 ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಈಜೆಬೆಲಳಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ
ಾರಿಬಿಟ್ಟ ಅ ಾಬನಂಥ ದುಷ್ಟ ನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನಿರಲಿಲ್ಲ. 26 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅ ೕರಿಯರಂತೆ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದ ಅ ಾಬನ ನಡತೆಯು ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.
6

27

ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಹಗಲಿರುಳು
ಮೈ ಮೇಲೆ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ದೀನಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಪ್ರ ವತಿರ್ಸಿದನು.
28 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ,
“ಅ ಾಬನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ
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ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ?
ಅವನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ
ಕೇಡನು್ನ ಅವನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಬರಗೊಡದೆ ಅವನ ಮಗನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ
ಅದನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22
ಅ ಾಬನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಮೀ ಾಯೆಹು
ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 2 ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
3 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಾ
ೕತ್ ಪಟ್ಟಣವು ನಮ್ಮದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ. ಅದನು್ನ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮ ನೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಅವನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ ಾನೂ
ನೀನೂ, ನನ್ನ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ, ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 5 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ವಿಚಾರಿಸು” ಎಂದು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 6 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಸು ಾರು
ಾನೂರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ, “ ಾನು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋಗಬಹುದೋ ಹೋಗ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, “ಹೋಗಬಹುದು, ಕತರ್ನು ಅದನು್ನ
ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು” ಅಂದರು. 7 ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ,
“ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವರ ಹೊರ ಾಗಿ ಾವು ವಿಚಾರಿಸಬಹು ಾದ ಬೇರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು “ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಿರು ಾ್ತನೆ, ಅವನು ಇಮ್ಲ ನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯೆಹು
ಎಂಬುವನು.
ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಕುರಿತು
ಾ ಾಗಲೂ
ಶುಭವನ್ನಲ್ಲ ಅಶುಭವನೆ್ನೕ ಮುಂತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
“ಅರಸನು ಾಗನ್ನದಿರಲಿ” ಅಂದನು. 9 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನು ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆದು
ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಇಮ್ಲ ನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಬೇಗನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು
10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಾಜವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪರವಶ ಾಗಿ
11 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂಬುವನು ಕಬಿ್ಬಣದ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಅ ಾಮ್ಯರು
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವವರೆಗೂ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದು ಾಕುವಿ” ಎಂದನು.
12 ಉಳಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಇದೇ ತರದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ, “ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋಗು ನೀನು
ಸಫಲ ಾಗಿ ಬರುವಿ. ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು” ಅಂದರು. 13 ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ
ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಏಕ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ
ಮುಂತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನೂ ಅವರಂತೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಮುಂತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನೆ್ನೕ ನುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 15 ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅರಸನು, “ ಾವು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ, ಹೋಗ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಹೋಗಬಹುದು,
ಸಫಲ ಾಗುವಿ, ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆಗ
ಅರಸನು, “ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಎಷು್ಟ ಾರಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಸಬೇಕು?” ಎಂದನು. 17 ಆಗ ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ
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ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ‘ಇವರು ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ,
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ’ ಎಂದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 18 ಆಗ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ಇವನು ನನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಶುಭವನ್ನಲ್ಲ, ಅಶುಭವನೆ್ನೕ
ಮುಂತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದನು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಮೀ ಾಯೆಹುವು “ಅದಿರಲಿ,
ಈಗ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳು, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ್ದನೂ್ನ
ಪರಲೋಕಸೈ ನ ್ಯ ಗಳು ಆತನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತವರನು್ನ, ‘ಅ ಾಬನು ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು
ಾರು ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವಿರಿ’ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಾಗಿ, ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು ಇನೊ್ನಂದು
ರೀತಿ ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 21 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮ ವು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು
ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವೆನು’ ಅಂದಿತು. 22 ‘ಹೇಗೆ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವಿ?’ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಲು ಅದು, ‘ ಾನು ಅಸತ್ಯ ವ ಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರುವೆನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಆತನು ಅದಕೆ್ಕ, ‘ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ
ಾಡು ಅವನನು್ನ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ಸಫಲ ಾಗುವಿ’ ಅಂದನು. 23 ನೋಡು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಡು ನುಡಿದು ನಿನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಸತ್ಯ ವ ಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಆಗ ಕೆ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೆನೆ್ನ ಗೆ ಒಂದು
ಏಟು ಾಕಿ, “ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾವ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬಂದಿತು?” ಎನ್ನಲು 25 ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ನೀನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 26 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಆ ೕನನಿಗೂ,
ಾಜಪುತ್ರ ಾದ
ೕ ಾಷನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಅವರಿಗೆ, 27 ‘ ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ
ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟ ಕುಗಿ್ಗಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 28 ಮೀ ಾಯೆಹುವು ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಬರುವು ಾದರೆ ಾನು ನುಡಿದದು್ದ ಯೆಹೋವನ
ಾತಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿ “ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.
ಅ ಾಬನ ಮರಣ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟರು. 30 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ ಾನು
ವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು.
ನೀ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಾಜವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 31 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ತನ್ನ
ರಥಬಲದ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಶತು್ರ ಗಳ ಾ ಾರಣ ಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೇ ಗುರಿಯಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 32 ಅವರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ
ಕಂ ಾಗ ಅವನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 33 ಆಗ ಅವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನಲ್ಲವೆಂಬುದು ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
34 ಅ ಾಮ್ಯರ ಒಬ್ಬ ಸೈ ನಿಕನು
ಾರಿಗೂ ಗುರಿಯಿಡದೆ ಾಣವನೆ್ನ ಸೆಯಲು ಆ ಾಣವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ಅರಸನಿಗೆ ಅವನ ಕವಚದ ಸಂದಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಿತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಾರಥಿಗೆ, “ರಥವನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ
ನನ್ನ ನು್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಾಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 35 ಆದರೂ ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧವು ಬಹು
ೕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅರಸನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಎದು ಾಗಿ
ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಆತುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದು್ದ ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಸತ್ತನು. ಾಯದಿಂದ ರಕ್ತವು ಸುರಿದು
ಸುರಿದು ರಥದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು. 36 ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನ ಾದ ಕೂಡಲೆ “ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
37
ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಹೋಗಲಿ” ಎಂಬ ಕೂಗು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು
ಅರಸನು ಾಯಲು
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ಅವನನು್ನ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿದರು.
ದೇವ ಾಸಿಯರು ಾ್ನ ನ ಾಡುವ
ಸ ಾಯರ್ದ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ರಥವನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ರಕ್ತವನು್ನ
ನೆಕಿ್ಕದವು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
39 ಅ ಾಬನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಅವನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ದಂತ ಮಂದಿರ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಇವುಗಳ ವಿವರವೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
40 ಅ ಾಬನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ಎಂಬುವನು
ಅರಸ ಾದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ
41 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆಸನ ಮಗ ಾದ
42 ಅವನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಮೂವತೆ ದು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದನು.
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಶಿಲಿ್ಹಯ ಮಗ ಾದ
43
ಅಜೂಬಳೆಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ
ಅವನು ತಪ್ಪದೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಆಸನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಾಡು ಾ್ತ ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 44 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸರೊಡನೆ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿದ್ದನು. 45 ಅವನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಅವನು ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ
ವಿವರವೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 46 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಅಸನ ಾಲದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ಸಕೊಂಡ ದೇವ ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. 47 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯೇ ಅದನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. 48 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಓಫೀರಿನಿಂದ ಬಂ ಾರ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಷಿರ್ಷ್ ಹಡಗುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು.
49 ಆಗ ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ನು ಅವನನು್ನ, “ನಿನ್ನ ಜನರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರೂ ಸಮುದ್ರ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ
ಹಡಗುಗಳು ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಒಡೆದುಹೋದುದರಿಂದ ಓಫೀರನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. 50 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಅರಸ ಾದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ
51 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನ
ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ಎಂಬುವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು. 52 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
53 ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ
ಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ
ಉಂಟು ಾಡಿನು.
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2 ಅರಸುಗಳು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
1 ಅರಸುಗಳ ಮತು್ತ 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ 2 ಅರಸಗಳ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಾ್ನ ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸು ಾಗ,
ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಾಂಡಿತ್ಯ ವು ಈ ಕೃ ತಿಯು ಡು್ಯ ಟೆರೊನೊಮಿಸ್್ಟ ್ಸ (ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ದಲ
ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಅಥ ಾ ಸಂ ಾದಕ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅ ಾಮಧೇಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ರ
ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
2 ಅರಸುಗಳು ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡದ ಪ್ರ ಾನ ವಿಷಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ: ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯು ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ, ಅವಿಧೇಯತೆಯು
ಾಪಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 590-538 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ದಲನೆಯ ದೇ ಾಲಯವು ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟತು (1 ಅರಸುಗಳು 8:8).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರು, ಸತ್ಯ ವೇದದ ಎ ಾ್ಲ ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕವು 1 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಂದಿನ ಾಗ ಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಭಜಿತ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ
ಅರಸರ ಕಥೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ (ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ.) 2 ಅರಸುಗಳು ಅಂತಿಮ
ಅಪಜಯದೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರು ಅಶೂ್ಯರಕೆ್ಕ ಾಗೂ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಗಡೀ ಾರು ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಚದುರುವಿಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಎಲೀಷನ ಸೇವೆ — 1:1-8:29
2. ಅ ಾಬನ ವಂಶದ ಅಂತ್ಯ — 9:1-11:21
3. ಯೆಹೋ ಾಷನಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅಂತ್ಯ ದವರೆಗೆ — 12:1-17:41
4. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಅಂತ್ಯ ದವರೆಗೆ — 18:1-25:30
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನು ಮತು್ತ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ನು
ಅ ಾಬನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ
ೕ ಾಬ್ಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
2 ಅಹಜ್ಯ ನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಬಿದು್ದ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾ ಾಗ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎಕೊ್ರ ೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾನು ಈ ಅಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯಿಂದ
ಾಸಿ ಾಗುವೆನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
3 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಸ ಾಯರ್ದ
ಅರಸನ ಸೇವಕರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಎಕೊ್ರ ೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದೇನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ ೕ? 4 ಅಹಜ್ಯ ನು ಾನು ಹತಿ್ತ ಮಲಗಿದ
ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ ಾಯಲೇ ಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಎಲೀಯನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.
1
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ಾಗ, “ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ್ದದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ನಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ’ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಎಕೊ್ರ ೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದೇನು? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ ೕ? ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಹತಿ್ತದ ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ ಾಯಲೇ ಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
7 ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ, “ನಿಮಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹೇಗಿದ್ದನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, 8 ಅವರು, “ಅವನು ಕಂಬಳಿ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ತೊಗಲಿನ ನಡುಕಟು್ಟ ಇತು್ತ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನೇ ಆಗಿರಬೇಕು”
ಎಂದನು.
9 ಆಗ ಅರಸನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ, ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಸಿ ಾಯಿಗ ಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಹೋಗಿ ಎಲೀಯನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ ಇಳಿದು ಾ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ” ಎಂದನು. ಕೂಡಲೆ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದು್ದ ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
11 ತರು ಾಯ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಯನೂ್ನ, ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಹೋಗಿ ಎಲೀಯನಿಗೆ “ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು ಾ, ಅರಸನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಆಗ ಎಲೀಯನು, “ ಾನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ” ಎಂದನು.
ಕೂಡಲೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದು್ದ ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
13 ಆಗ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ, ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಇವನು ಬಂದು ಎಲೀಯನ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ,
“ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಈ ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಾ್ರ ಣವು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಲಿ. 14 ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ
ದಲು ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ,
ಅವರ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತ ಾ್ಲ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆ್ದಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
15 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಇವನ ಸಂಗಡ ಹೋಗು, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎದು್ದ, ಇವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 16 ನಂತರ
ಎಲೀಯನು ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಕೊ್ರ ೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನು? ಅಂಥ ವಿಚಾರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ ೕ? ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹತಿ್ತದ ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ ಾಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅರಸನು ಸತ್ತನು.
ಅವನಿಗೆ
ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾಮನೆಂಬವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದನು 18 ಅಹಜ್ಯ ನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
5 ದೂತರು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂ

6 ಅದಕೆ್ಕ
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ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನೊಡನೆ ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟನು. 2 ಆಗ ಎಲೀಯನು
ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು” ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ
ಎನ್ನಲು, ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ತರು ಾಯ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು.
3 ಬೇತೇಲಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲೀಷನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ, “ಯೆಹೋವನು ಈ
ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಗೊತಿ್ತದೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮ ನಿರಿ” ಎಂದನು. 4 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ,
“ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಎಲೀಷನು ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಹೋದನು.
5 ಯೆರಿಕೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲೀಷನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ನನಗೆ “ಗೊತು್ತಂಟು ನೀವು ಸುಮ್ಮ ನಿರಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 6 ಎಲೀಯನು ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ದರ್ನಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ
ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಹೊರಟು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
7 ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಜನರು ಇವರ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಂದು
ದರ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ದೂರದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 8 ಅನಂತರ ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಮಡಚಿ ಅದರಿಂದ
ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ನೀರು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿದರು.
9 ಅವರು ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನನು್ನ, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವ
ದಲು, ಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ
ಎಲೀಷನು, “ನಿನಗಿರುವ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಾಲನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
10 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಕಷ್ಟಕರ ಾದುದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಆದರೂ ಾನು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡು ಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವು ಾದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ದೊರಕುವುದು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 11 ಅವರು
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಪಕ್ಕನೆ ಅಗಿ್ನಮಯ ಾದ ರಥಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದವು. ಎಲೀಯನು
ಸುಂಟರ ಾಳಿಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿ ಹೋದನು. 12 ಎಲೀಷನು ಅದನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ,
“ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ರ ಾರ ಾಶ್ವ ಗ ಾಗಿದ್ದವನೇ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
ಎಲೀಯನು ತನಗೆ ಾಣಿಸದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದು ಎರಡು ತುಂಡು ಾಡಿದನು.
13 ಅನಂತರ ಅವನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಎಲೀಯನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದರ್ನ್
ನದಿ ತೀರಕೆ್ಕ ಬಂದು, 14 “ಎಲೀಯನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು, ಆ
ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಅದು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು. ಎಲೀಷನು ಹೊಳೆಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋದನು. 15 ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು,
“ಎಲೀಯನಿಗಿದ್ದ ಆತ್ಮ ವು ಎಲೀಷನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು,
ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು. 16 ಅನಂತರ ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಲಿ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇ ಾಗಲಿ ತಗಿ್ಗನ ಾ್ಲಗಲಿ
ಇಟಿ್ಟರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿರಿ” ಎಂದನು.
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ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇಸರಗೊಂಡು, “ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವರು ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಮೂರು ದಿನ
ಹುಡುಕಿದರೂ ಎಲೀಯನನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 18 ಇನೂ್ನ ಯೆರಿಕೋವಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಎಲೀಷನು ಅವರಿಗೆ, ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ? ಎಂದನು.
17 ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಒ

ಎಲೀಷನು ನೀರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದು್ದ
ಯೆರಿಕೋವಿನ ಜನರು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವಂತೆ, ಈ ಊರು
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವ ಸ್ಥಳವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಜೆತನ ಉಂಟಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 20 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಅವರಿಗೆ, “ಒಂದು ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಉಪು ್ಪ ಾಕಿ ಅದನು್ನ
ತಂದು ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
21 ಅವನು ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಉಪು ್ಪ
ಾಕಿ, “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಮರಣವೂ
ಬಂಜೆತನವೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಇದರಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಷವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಕೂಡಲೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಷವೆ ಾ್ಲ ಪರಿ ಾರ ಾಯಿತು, ಎಲೀಷನ
ಾಕ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
19

ಎಲೀಷನು ಪರಿ ಾಸ್ಯ

ಾಡಿದ ಹುಡುಗರನು್ನ ಶಪಿಸಿದು್ದ

23 ಎಲೀಷನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಅಲಿ್ಲ ನ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಹತು್ತತಿ್ತರು

ಾಗ, ಆ ಊರಿನ ಹುಡುಗರು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಳು ಮಂಡೆಯವನೇ ಏರಿ ಾ, ಬೋಳು ಮಂಡೆಯವನೇ ಏರಿ ಾ” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಅವನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 24 ಅವನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಾಡಿನಿಂದ ಎರಡು ಹೆಣು್ಣ ಕರಡಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗರಲಿ್ಲ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟವು. 25 ಎಲೀಷನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

3

1

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೂ

ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 2 ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಷು್ಟ ದುಷ್ಟ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಳನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಕಲಿ್ಲ ನ ಸ್ತಂಭ, ಾ್ಮರಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು.
3 ಆದರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
4 ಅನೇಕ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಮೇಷನೆಂಬುವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕುರಿಗಳ ಮತು್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟಗರುಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕಪ್ಪ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
5 ಆದರೆ ಅ ಾಬನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ
6
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಮನು ಕೂಡಲೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದನು.
7 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ, “
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.
ೕ ಾಬ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನೂ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬರುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನೂ
ನೀನೂ, ನನ್ನ ಜನರೂ, ನಿನ್ನ ಜನರೂ, ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ, ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ೕ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 8 ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ ಾವ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ
ೕ ಾಮನು, “ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ” ಎಂದನು.
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ಾ್ರ ಯೇಲ್, ಯೆಹೂದ್ಯ, ಎದೋಮ್ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಅರಸರು ಹೊರಟು ಸುತು್ತ ಬಳಸು ಾರಿಯಿಂದ
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು.
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸೈ ನಿಕರಿಗೂ, ಅವರು ತಂದ
ಪಶುಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಯಿತು. 10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸರು, “ಅ
್ಯ ೕ, ಯೆಹೋವನು ಮೂರು
ಮಂದಿ ಅರಸ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಗೋ ಾಡಿದರು.
11 ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾಫಾಟನ ಮಗನು, ಎಲೀಯನ ಕೈ ಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ ಆದ ಎಲೀಷನೆಂಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಅವನು ಹೇಗೂ
ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವನು್ನ ತಿಳಿಸುವನು” ಅಂದನು. ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್, ಎದೋಮ್ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಅರಸರು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೊಡನೆ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
13 ಎಲೀಷನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು, “ ಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ,
ಯೆಹೋವನು ಈ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅರಸ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರ ಾಡಿದನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು. 14 ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15 ಈಗ, ಒಬ್ಬ ಾದ್ಯ ಾರನನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾದ್ಯ ಗಳ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಎಲೀಷನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಬಲವು ಬರುತಿ್ತತು್ತ. 16 ಅನಂತರ ಎಲೀಷನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಈ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. 17 ‘ನೀವು ಾಳಿ, ಮಳೆಗಳನು್ನ ಾಣದಿದ್ದರೂ,
ಅದು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬುವುದು. ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳೂ, ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
18 “ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ವೂ ಸುಲಭ ಾಗಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
19
ೕ ಾಬ್ಯರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು.
ನೀವು ಅವರ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ವಿಶೇಷ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಎ ಾ್ಲ ಹಣಿ್ಣ ನ ಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ,
ಒರತೆಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ, ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಾಳು ಾಡುವಿರಿ” ಎಂದು ನುಡಿದನು.
20 ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪಕ್ಕನೆ ಎದೋಮಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು
ಬಂದು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
21 ಅರಸರು ತಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬುವುದನು್ನ
ೕ ಾಬ್ಯರು ಕೇಳಿ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 22 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನೋಡ ಾಗಿ, ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದ ನೀರು
ೕ ಾಬ್ಯರ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಬಿದಿ್ದತು.
23
ಸೂಯರ್ಪ್ರ ಾಶದಿಂದ ಆ ನೀರು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂ ಾಗಿ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಇವರು, “ಅದು ರಕ್ತ! ಅರಸರು ತಮ್ಮ
ತ ್ಮಳಗೆ ಜಗಳ ಾಡಿ ಸಂ ಾರ ಾಗಿರಬೇಕು.
ೕ ಾಬ್ಯರೇ ಏಳಿರಿ, ಸುಲಿಗೆಗೆ ಹೋಗೋಣ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
24 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಎದು್ದ
ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು
ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 25 ಅವರು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದ್ದರು.
ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರು. ಒರತೆಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ಹಣಿ್ಣ ನ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿದರು.
ಕೀಹರ್ರೆಷೆತ್ ಎಂಬ ಒಂದು
ಾಗರ್ ಉಳಿಯಿತು. ಕವಣೆಹೊಡೆಯುವವರು ಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ಕಲೆ್ಲಸೆದರು.
26
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಾನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲ ಾರೆನೆಂದು ತಿಳಿದು, ಏಳು ನೂರು ಮಂದಿ
ಭಟರೊಡನೆ, ಸೈ ನ ್ಯ ದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು. ಆದರೆ
9 ಆಗ ಇ
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ಆಗದೆಹೋಯಿತು.
ಆಗ ಅವನು ತನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ವಧಿಸಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ
ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
*
ಮೇಲೆ ಕೋ ೕದೆ್ರ ೕಕ ಉಂಟಾಗಲು ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.

4
ಬಡ ವಿಧವೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಾನ
1 ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ ನ ಒಬ್ಬ ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಎಲೀಷನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು
ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ. ಾಲಕೊಟ್ಟವನು, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟಳು. 2 ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೇನು
ಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕ? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನಿರುತ್ತದೆ? ಹೇಳು ಎಂದನು.” ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊರ ಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.
3 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, “ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರಿಂದ ಸಿಕು್ಕವಷು್ಟ ಬರಿ ಾದ
ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. 4 ಅನಂತರ, ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ,
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದ ತುಂಬಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು,
ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟ
ಾತೆ್ರ ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದಳು. 6 ಾತೆ್ರ ಗಳೆ ಾ್ಲ ತುಂಬಿ ಾಗ ಆಕೆಯು ಮಗನಿಗೆ, “ಇನೊ್ನಂದು ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ
ತಂದಿಡು” ಎನ್ನಲು ಅವನು, “ ಾತೆ್ರ ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋದವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಕೂಡಲೇ ಎಣೆ್ಣ
ಉಕು್ಕವುದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
7 ತರು ಾಯ ಆಕೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವನು ಆಕೆಗೆ,
“ಹೋಗಿ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾರಿ ಾಲತೀರಿಸು. ಉಳಿದ ಹಣದಿಂದ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದನು.

ಶೂನೇಮ್ಯಳ ಸತು್ತಹೋದ ಮಗನಿಗೆ ಜೀವ ಾನ
ಒಂದು ಾರಿ ಎಲೀಷನು ಶೂನೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುಲೀನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಅವನನು್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಆ ಾಗರ್ದಿಂದ
ಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, “ ಾ ಾಗಲೂ ಈ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇರುವ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೂ ಆಗಿರು ಾ್ತನೆ
ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 10 ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಅವನಿ ಾಗಿ
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಕೋಣೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಂಚ, ಮೇಜು, ಕುಚಿರ್, ದೀಪಸ್ತಂಭ ಇವುಗಳನು್ನ ಇಡೋಣ.
ಅವನು ಇಲಿ್ಲ ಬಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 11 ಒಂದು
ದಿನ ಎಲೀಷನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಆ ಕೋಣೆ
ಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ದಣಿ ಾರಿಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಅನಂತರ,
“ಆ ಶೂನೇಮ್ಯಳನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ” ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಗೇಹಜಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೋಗಿ
ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಲು, ಆಕೆಯು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು. 13 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ “ನೀನು
ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು, ‘ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ನಮಗೆ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಉಪ ಾರ ಾಡಿರುವೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಾವ ಪ್ರ ತು್ಯ ಪ ಾರ
ಾಡಲಿ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅರಸನ ಬಳಿ ಅಥ ಾ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿ ಾಗಲಿ
ಾತ ಾಡಬೇಕೋ’
ಎಂದು ಕೇಳಲು” ಆಕೆಯು, “ ಾನು ಸ್ವಕುಲದವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
8

*

3:27
ಕೋ ೕದೆ್ರ ೕಕ ಉಂಟಾಗಲು “ಕೋ ೕದೆ್ರ ೕಕ ಉಂಟಾಗಲು” ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂಥ ದೇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ನುಡಿಗಟು್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇಂತಹ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ವು ಯೆಹೋವನ
ಶಿ ಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅಥ ಾ ತಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಬಲಿಯನು್ನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಕಂಡ
ೕ ಾಬ್ಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊಡೆ ಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಯುದ್ಧವನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
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ಆ ಮೇಲೆ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ ಾವು ಆಕೆಗೆ
ಾವ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಆಕೆಗೆ ಮಗನಿಲ್ಲ, ಗಂಡನು ಮುದುಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. 15 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಎಲೀಷನು,
“ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಕರೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೋಗಿ ಕರೆಯಲು, ಆಕೆಯು ಬಂದು ಾಗಿಲಿನ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಳು. 16 ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಬರುವ ವಷರ್, ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, “ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ಒಡೆಯನೇ, ಹೀಗೆ
ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳಬೇಡ” ಎಂದು ನುಡಿದಳು.
14

ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 18 ಹುಡುಗನು ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯ ವವರ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 19 ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವನು ಪಕ್ಕನೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ನನ್ನ ತಲೆ, ನನ್ನ
ತಲೆ” ಎಂದು ಕೂಗಲು, ತಂದೆಯು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಇವನನು್ನ ಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 20 ಸೇವಕನು ಹುಡುಗನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಗೆ ತಂದು
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಹುಡುಗನು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದವರೆಗೂ ಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇದು್ದ ಅನಂತರ ಸತ್ತನು.
17 ಆದರೆ

21 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮಂಚದ

ಮೇಲೆ ಮಗನನು್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚದಳು. 22 ಗಂಡನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ,
ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನೂ್ನ, ಒಂದು ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸು. ಾನು ಬೇಗನೆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
23 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇದು ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಯಲ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ತಲ.್ಲ ಈ ಹೊತು್ತ
ಾಕೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?” ಎಂದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, “ಎಲ್ಲವು ಸರಿಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 24 ನಂತರ ಆಕೆಯು ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿ,
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಬೇಗ ಓಡಿಸು, ಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವವರೆಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದಳು. 25 ಹೀಗೆ ಆಕೆಯು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಆಕೆಯನು್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಶೂನೇಮ್ಯಳು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” 26 ನೀನು, ದಯವಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು, “ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ, ಮಗನಿಗೂ ೕಮ ೕ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ೕಮ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟು್ಟ,
27 ಬೆಟ್ಟದ

ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನ ಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಳು. ಗೇಹಜಿಯು
ಆಕೆಯನು್ನ ದೂರ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು, ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅವನಿಗೆ, “ಬಿಡು, ಆಕೆಯ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಬಹು ದುಃಖವಿರುವ ಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯ ದುಃಖವನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ,
ಮರೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಕೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮಗನು ಬೇಕೆಂದು ಾ್ವಮಿ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾನು
ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನೇ? ‘ವಂಚಿಸ ಾರದೆಂದು’
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದಳು. 29 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ,
“ನೀನು ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಡುಗನ ಮುಖದ ಮೇಲಿಡು,
ಹೋಗು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಾರನೂ್ನ ವಂದಿಸಬೇಡ,
ಾರ ಅವರ ವಂದನೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಡ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
30 ಆದರೂ ಹುಡುಗನ
ಾಯಿ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಎಲೀಷನು ಆಕೆಯ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು.
31 ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋದ ಗೇಹಜಿಯು ಕೋಲನು್ನ ಹುಡುಗನ ಮುಖದ ಮೇಲಿಟ್ಟರೂ ಹುಡುಗನು
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲೀಷನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಹುಡುಗನು ಎಚ್ಚರ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
28

32

ಎಲೀಷನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ, ಸತ್ತ ಹುಡುಗನನು್ನ ತನ್ನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 33 ಎಲೀಷನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಣೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
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ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
ಅನಂತರ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಬೋರಲುಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಾಯಿ, ಕಣು್ಣ,
ಕೈ ಗಳನು್ನ ಅವನ ಾಯಿ, ಕಣು್ಣ, ಕೈ ಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗನ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚ ಾಯಿತು.
35 ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತುಸುಹೊತು್ತ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅ ಾ್ಡಡಿ ತಿರುಗಿ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಬೋರಲು ಬೀಳಲು ಹುಡುಗನು ಏಳು ಾರಿ ಸೀನಿ ಕಣೆ್ದರೆದನು. 36 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ,
“ಶೂನೇಮ್ಯಳನು್ನ ಕರೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಆಕೆಯು ಬಂ ಾಗ, ಎಲೀಷನು
ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಆಕೆಯು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ಅವನ ಾದಗಳಿಗೆ
ಬಿದು್ದ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, ಮಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.
34

ತಿನ್ನಲು
ೕಗ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಊಟವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿದು್ದ
ಎಲೀಷನು ತಿರುಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರವಿದಿ್ದತು. ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯವರು
ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿ ಬರಲು ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ದೊಡ್ಡ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಾಡು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 39 ಒಬ್ಬ ನು
ಾವು ಾದರೊಂದು ತರ ಾರಿ
ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಡುಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಡು ತುಂಡು ಾಡಿ ಆ ಾತೆ್ರ
ಳಗೆ
ಾಕಿದನು. ಅದು ಎಂಥ ಾಯಿಯೆಂಬುದು ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
40 ಜನರಿಗೆ ಅದನೆ್ನೕ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಾ
ಳಗೆ ಾಕಿದ ಕೂಡಲೆ ತಿನ್ನ ಾರದೆ,
“ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ವಿಷ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಅದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆ ಹೋದರು. 41 ಆಗ
ಎಲೀಷನು, “ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ತಂ ಾಗ, ಅದನು್ನ ಆ ಾತೆ್ರ
ಳಗೆ
ಾಕಿ, “ಈಗ ಇದನು್ನ ಬಡಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಇದನು್ನ ಊಟ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು. ಕೂಡಲೇ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿಷವೆ ಾ್ಲ ಹೋಯಿತು.
38

ಅದು್ಭತಕರ ಾಗಿ ನೂರು ಜನರನು್ನ

ೕಷಿಸಿದು್ದ

ಒಂದು ದಿನ ಾಳ್ ಾಲಿ ಾ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ,
ಒಂದು ಚೀಲದ ತುಂ ಾ ಹಸೀ ತೆನೆಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರ ಥಮಫಲದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು ಅವರು
ಊಟ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇಷ್ಟ ನು್ನ ನೂರು ಮಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸಲಿ”
ಎಂದನು. ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಇರಲಿ, ಕೊಡು. ಅವರು ಊಟ ಾಡಲಿ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿ
ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 44 ಸೇವಕರು
ಬಡಿಸಲು, ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ ಜನರು ಊಟ ಾಡಿ, ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿ, ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
42

5
ಎಲೀಷನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದು್ದ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಗೆ ಾ ಾನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಇವನ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ್ದದರಿಂದ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ಮ ಾ
ಪುರುಷನೆಂದೂ ಸ ಾ್ಮ ನ
ೕಗ್ಯ ನೆಂದೂ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿ ಾದ ಇವನು
ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಅ ಾಮ್ಯರು ಒಂದು ಾರಿ ಸುಲಿಗೆ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರು ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಕೆಯು
ಾ ಾನನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇವಕಿ ಾದಳು.
3 ಆಕೆಯು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಯಜ ಾನಿಯ ಬಳಿ, “ನಮ್ಮ ದಣಿಯು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಹತಿ್ತರ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಅವನು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನನು್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ
4
ಾಸಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಾ ಾನನು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದ
ಹುಡುಗಿಯು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
1
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ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾ. ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಾ ಾನನು ಹತು್ತ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ, (ಮೂವತು್ತ
ಾವಿರ) ಆರು ಾವಿರ ತೊಲೆ ಬಂ ಾರ, ಹತು್ತ
ತೆ ಬಟೆ್ಟ ಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, 6 ಪತ್ರ ವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅದರಲಿ್ಲ, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀನು ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಾಸಿ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದಂದು ಈ ಪತ್ರ ದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೋ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.
7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಪತ್ರ ವನು್ನ ಓದಿದ ಕೂಡಲೆ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ
ಪರಿ ಾರದವರಿಗೆ, “ಅವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಾಸಿ ಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇದು
ಎಂಥ ಅಪ್ಪ ಣೆ!
ಾನೇನು ದೇವರೋ? ಜೀವ ಾನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ, ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ
ಾಮಥ್ಯ ರ್ ಉಂಟೋ? ಇವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಜಗಳ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ ನೀವೇ
ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ಎಲೀಷನು ಕೇಳಿ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು, ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ?
ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಾ ಾನನು ರ ಾಶ್ವ ಗ ಡನೆ ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. 10 ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ
ದರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಾರಿ ಮುಳುಗಿ ಾ, ಆಗ
ನಿನ್ನ ದೇಹವು
ದಲಿನಂ ಾಗುವುದು; ನೀನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
5

11
ಾ ಾನನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಇದೇನು?
ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕುಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿಸಿ ಾಸಿ ಾಡುವನೆಂದು
ನೆನಸಿದೆನು. 12 ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾ ಾ ಮತು್ತ ಪಪರ್ರ್ ಎಂಬ ನದಿಗಳು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ನದಿ
ಹೊಳೆಹಳ್ಳ ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿವೆಯಲ್ಲ ೕ?
ಾ್ನ ನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾಗುವ
ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾನು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾ್ನ ನ ಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಬಲು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
13 ಆಗ ಅವನ ಸೇವಕರು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಪ್ರ ಾದಿಯು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಾದ ಕೆಲಸ
ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಲ್ಲವೇ? ಾ ಾದರೆ ‘ ಾ್ನ ನ ಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಾಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಾಕೆ ಅದರಂತೆ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14 ಅವನು
ದರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಳು ಾರಿ
ಅದರಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದನು. ಕೂಡಲೆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವನ ದೇಹವು ಕೂಸಿನ
ದೇಹದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಾಯಿತು.
15

ಅನಂತರ, ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರೊಡನೆ, ಹಿಂದಿರುಗಿ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹತಿ್ತರ
ಹೋಗಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಹೊರ ಾಗಿ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ದೇವರು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ನನ್ನ
ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ಾದದರಿಂದ ನಿನಿ್ನಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಾ ಾನನು ಎಷು್ಟ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದರೂ ಅವನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.
17 ಆಗ
ಾ ಾನನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ನನಗೆ ಎರಡು ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ ಹೊರುವಷು್ಟ ಮಣ್ಣ ನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎ ಾ್ಲ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನಿಗೇ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 18 ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ಆ ಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ರಿ ್ಮೕನನ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆ ದೇವತೆಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡು ಾಗ
ಾನೂ ನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು. 19 ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಹೊರಟುಹೋದನು.
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ಗೇಹಜಿಯ ದು ಾಶೆ
ಾ ಾನನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕೆ್ಕ ಹೋದ ನಂತರ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕ ಾದ
ಗೇಹಜಿಯು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ, “ನೋಡು, ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಆ ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನಿಂದ ಏನೂ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ, ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆ
ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಅವನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.
21 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡು ಾ್ತ ಬರುವ ಗೇಹಜಿಯನು್ನ ಕಂಡು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಎ ಾ್ಲ ೕಮ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಗೇಹಜಿಯು, “ ೕಮ,
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯವ ಾದ ಇಬ್ಬರು ೌವನಸ್ಥರು ಬಂದಿರು ಾ್ತರೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗನೇ *ಒಂದು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ, ಎರಡು
ೕಡಿ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನೂ್ನ
20

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು.
23 ಾ ಾನನು, “ಎರಡು ತ ಾಂತ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿ
ಎರಡು ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಆ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು
ೕಡಿ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ಇಟು್ಟ
ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಗೇಹಜಿಯ ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಅವನ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. 24 ಗೇಹಜಿಯು ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ, ಎರಡು ಚೀಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ, ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು, ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದರು.
25 ನಂತರ ಗೇಹಜಿಯು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಎಲೀಷನು ಅವನನು್ನ, “ಗೇಹಜಿಯೇ,
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಎಲಿ್ಲಯೂ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
26 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಒಬ್ಬ ನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡದು್ದ
ನನ್ನ ಾನದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆ ಾ? ದ್ರ ವ ್ಯ, ಬಟೆ್ಟ ಗಳು, ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ತೋಪುಗಳು,
ಾ್ರ ತೋಟಗಳು, ಕುರಿದನಗಳು, ಾಸ ಾಸಿಯರು, ಜನರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದು
ಸಮಯ ೕ? 27 ಾ ಾನನ ಕುಷ್ಠವು ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನೂ್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಹಿಡಿದಿರುವುದು”
ಎಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಷ್ಠ ಹತಿ್ತತು. ಗೇಹಜಿ ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳು ಾಗಿ ಎಲೀಷನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

6

ಮುಳುಗಿದ್ದ ಕೊಡಲಿ ತೇ ಾಡಿದು್ದ
1 ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ
ಈ ಸ್ಥಳವು ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟ ಗಿದೆ. 2 ಆದುದರಿಂದ ಾವು
ದರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ
ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಮ್ಮ
ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದರು.
ಎಲೀಷನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೋಗಿಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಅವರಲೊ್ಲಬ ್ಬ ನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಷನು, “ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟನು.
4 ಅವರು
ದರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ, 5 ಒಬ್ಬ ನ ಕೊಡಲಿಯು ಕೈ ಜಾರಿ
ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಆಗ ಅವನು, “ಅ
್ಯೕ, ಾ್ವಮಿ ಾನು ಅದನು್ನ ಾಲ ಾಗಿ ತಂದಿದೆ್ದನು” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು. 6 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅವನಿಗೆ, “ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದತು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಅವನು ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡು ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು
ಅಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು, ಕೂಡಲೆ ಕೊಡಲಿಯು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದು ತೇ ಾಡಿತು. 7 ಎಲೀಷನು “ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
*
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ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೋಲು

ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನು ತನ್ನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.
9 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ, ನೀವು ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಹೋಗ ಾರದು. ಅಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
10 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸೂಚಿಸುವ ಎ

ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಹೀಗೆ ಅವನು ಹಲವು ಾರಿ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡನು. 11 ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಕಳವಳಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವರನು್ನ, “ನಮ್ಮ ವರಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಪಕ್ಷದವರು ಾರು? ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆಗ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನೇ,
ಾಗಲ್ಲ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಎಲೀಷನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಿರು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಡುವ ಾತುಗಳನು್ನ
ಸಹ ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು. 13 ಅರಸನು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಎಲೀಷನು ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. “ಪ್ರ ಾದಿಯು ದೋ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಅರಸನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
14 ಆಗ ಅರಸನು ರಥರ ಾಶ್ವ ಸಹಿತ ಾದ ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ದೋ ಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. 15 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಸೇವಕನು
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಾಗ ರಥರ ಾಶ್ವ ಸಹಿತ ಾದ ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ ವು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ, “ಅ
್ಯೕ, ಾ್ವಮಿ ಾವು ಏನು ಾಡೋಣ?”
ಎಂದನು. 16 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ಅವರ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗಿಂತಲೂ, ನಮ್ಮ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
12

“ಯೆಹೋವನೇ, ಇವನು ನೋಡುವಂತೆ ಇವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ” ಎಂದು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಸುತ್ತಣ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು
ನಿಂತಿದ್ದ ಅಗಿ್ನಮಯ ಾದ ರ ಾರ ಾಶ್ವ ಗಳು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕಂಡವು. 18 ಶತು್ರ ಗ ಾದ ಅ ಾಮ್ಯರು
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಎಲೀಷನು, “ ಾ್ವಮಿ, ಈ ಜನರನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು.
19 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣವೂ, ಾರಿಯೂ ಇದಲ್ಲ, ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬನಿ್ನರಿ, ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವರನು್ನ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
17

20 ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಎಲೀಷನು, “ಇವರು ನೋಡುವಂತೆ ಇವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ”
ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಾವು
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. 21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಎಲೀಷನಿಗೆ,
“ಅ ಾ್ಪ, ಾನು ಇವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡಲೋ? ಸಂಹರಿಸಲೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇವರನು್ನ ನೀನು ಸಂಹರಿಸಬೇಡ, ಕತಿ್ತಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಸೆರೆ ಾಗಿ ತಂದವರನು್ನ ನೀನು ಸಂಹರಿಸುವೆ
ೕ? ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡು, ಉಂಡು ಕುಡಿದು
ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 23 ಆಗ ಅರಸನು ಅವರಿ ಾಗಿ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವರು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ
ಅವರ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವ ಅ ಾಮ್ಯರ ಗುಂಪುಗಳು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ರಂತ್ಯ ದೊಳಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
22
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ಆ ನಂತರ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 25 ಆಗ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ೕರ ಾದ ಬರವಿದಿ್ದತು. ಮುತಿ್ತಗೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದು ಮತ್ತಷು್ಟ
ೕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ತಲೆಗೆ ಎಂಭತು್ತ ರೂ ಾಯಿಗಳೂ,
ಅಧರ್ ಸೇರು ಾರಿ ಾಳದ ಮಲವು ಐದು ರೂ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ಾರಲ್ಪಟ್ಟವು. 26 ಒಂದು ದಿನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸನು ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು, “ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟಳು.
27 ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸದಿದ್ದರೆ ಾನು ಹೇಗೆ ರ ಸಬಹುದು? ಕಣದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಾ್ರ ಆಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಏ ಾದರೂ ಉಂಟೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿ, 28 “ನಿನಗಿರುವ ದುಃಖ ಾವುದು” ಎಂದು
ಅರಸನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ,
ಾವು ಈ ಹೊತು್ತ ಅವನನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡೋಣ, ಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ,
29 ಾವಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಂದು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದು ಬಿಟೆ್ಟ ವು. ಮರುದಿನ
ಾನು ಆಕೆಗೆ, “ಈ
ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನೊ್ನೕಣ ಅಂ ಾಗ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ
ಎಲಿ್ಲ
ೕ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
30 ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸನು ಆ ಸಿ್ತ ೕಯ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
್ರ
ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಇರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಕಂಡಿತು. 31 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು, “ ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಷನ ತಲೆಯನು್ನ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸದೆ
ಹೋದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡನು.
32 ಎಲೀಷನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅರಸನು ತನ್ನ
ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಆಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಇನೂ್ನ ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಎಲೀಷನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ,
“ನೋಡಿರಿ, ಆ ಕೊಲೆ ಾರನ ಮಗನು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಅವನು ಒಳಗೆ ಾರದಂತೆ ಅದನು್ನ ಒತಿ್ತ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವನ
ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತಿ್ತರುವ ಅವನ ಒಡೆಯನ ಾಲಿನ ಸಪ್ಪಳವು ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ಅವನು ಅವರೊಡನೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಸೇವಕನು ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಅರಸನು
ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಈ ಆಪತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದದು್ದ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾನೇಕೆ ಆತನನು್ನ
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು” ಎಂದನು.

7

ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳು, ಆತನು, ‘ ಾಳೆ ಈ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಸ ಾಯರ್
ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ರೂ ಾಯಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸೇರಿನಂತೆಯೂ, ಜವೆಗೋದಿಯು
ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು್ಕ ಸೇರಿನಂತೆಯೂ
ಾರಲ್ಪಡುವುದು’ ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅರಸನ ಸಮೀಪವತಿರ್ ಾದ ಸರ ಾರನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಕೊರೆದರೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸ ಾರದು” ಎನ್ನಲು ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಅದು
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿ, ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
1 ಆಗ

ಅ ಾಮ್ಯರ ಪ ಾಯನ
ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರು ತ ್ಮಳಗೆ, “ ಾವು ಾಯುವ
ತನಕ ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿರಬೇಕೋ? 4 ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರವಿರುವುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಾಯಬೇಕು,
ಇಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಾಯಬೇಕು.
ಆದುದರಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯವನು್ನ
ಸೇರೋಣ. ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಉಳಿಸುವು ಾದರೆ ಉಳಿಸಲಿ, ಕೊಲು್ಲವು ಾದರೆ ಕೊಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
5 ಅವರು ಾಯಂ ಾಲ ಾಗಲು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ
6
ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕತರ್ನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯದವರಿಗೆ ರಥರ ಾಶ್ವ ಸಹಿತ ಾದ
3 ಊರು
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ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ
ೕಷವು ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಹಿತಿ್ತಯ, ಐಗುಪ್ತ
ಇವುಗಳ ಅರಸರಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕರೆದುತಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದುಕೊಂಡು,
7 ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನೂ್ನ, ಕತೆ್ತ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದು್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಜೀವರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಅದೇ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. 8 ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ದಲನೆಯ ಡೇರೆಯನು್ನ ಹೊಕು್ಕ ಉಂಡು, ಕುಡಿದು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟ ಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು.
ಇನೊ್ನಂದು ಡೇರೆಯನು್ನ ಹೊಕು್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು.
ಅನಂತರ ಅವರು, “ಇದು ಶುಭ ಾತೆರ್ಯ ದಿನ ಾಗಿದೆ.
ಾವು ಇದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದಿರುವುದು
ಒಳೆ್ಳೕಯದಲ್ಲ. ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ ತಡ ಾಡಿದರೆ ಶಿ ಗೆ ಾತ್ರ ಾದೇವು. ಆದುದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಅರಸನಿಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸೋಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟರು. 10 ಊರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು
ಾವಲು ಾರರಿಗೆ, “ ಾವು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಾರೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಮನುಷ ್ಯರ ಶಬ್ದವೇ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕತೆ್ತ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕ ಾಗಿತು್ತ ಡೇರೆಗಳು ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ
ಇವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 11 ಾಗಿಲು ಾಯುವವರು ಕೂಡಲೆ ಅರಸನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಕೂಗಿ,
ಅವರಿಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
9

12 ಅರಸನು ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ಉ ಾಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಕೇಳಿರಿ; ಾವು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲರು. ಆದುದರಿಂದ
ಾಳೆಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ
ಕೂಡಲೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.
13 ಆಗ ಅವರಲೊ್ಲಬ ್ಬ ನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾಹುತರು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಕುದುರೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲೆ್ಕ ೖ ದು
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿ; ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಗತಿ ಾಗಲಿ, ಸತು್ತಹೋದವರ ಗತಿ ಾಗಲಿ, ಸಂಭವಿಸುವುದಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14

ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ಎರಡು
ೕಡಿ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ, ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಎಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ
15 ಅವರು
ಎಂಬುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಹುತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದರ್ನ್
ನದಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಾರಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
16

ಆಗ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನ
ಾತಿನಂತೆ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ರೂ ಾಯಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸೇರಿನಂತೆಯೂ, ಜವೆಗೋದಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು್ಕ
ಸೇರಿನಂತೆಯೂ
ಾರಲ್ಪಟ್ಟವು. 17 ಅರಸನು ತನ್ನ ಸಹವತಿರ್ ಾದ ಸರ ಾರನನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲು
ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಜನರಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸತು್ತ ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅರಸನ
ತೆಯಲಿ್ಲ, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಸರ ಾರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ
ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ರೂ ಾಯಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಜವೆಗೋದಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು್ಕ ಸೇರಿನಂತೆಯೂ
ಾರಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಆ ಸರ ಾರನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಕೊರೆದರೂ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆಗ
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು, ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿ, ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದನು. 20 ಅವನು ಊರು ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದ ಈ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
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ಾನು ಬದುಕಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಾಯಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಾಮವನು್ನ ಬರ ಾಡುವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಾವು ಾದರೊಂದು
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಆಕೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ಾಸ ಾಗಿದ್ದಳು.
3 ಏಳು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಆಕೆಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಪ ಾಧೀನ ಾಗಿದ್ದ
ತನ್ನ ಹೊಲಮನೆಗಳಿ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. 4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅರಸನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಸೇವಕ ಾದ ಗೇಹಜಿ
ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ಎಲೀಷನು
ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ವಿವರಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
5 ಎಲೀಷನು ಸತ್ತ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜೀವ ಾನ ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಗೇಹಜಿಯು ಅರಸನಿಗೆ
ವಿವರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಜೀವ ಾನಹೊಂದಿದ ಹುಡುಗನ
ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಹೊಲಮನೆಗಳಿ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಕೂಡಲೇ ಗೇಹಜಿಯು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ಎಲೀಷನು ಬದುಕಿಸಿದ ಹುಡುಗನು ಇವನೇ; ಈಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಅರಸನು ಈ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆಕೆಯು ಅದರಂತೆಯೇ ಎಲೀಷನಿಂ ಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ
ವಿಷಯವನು್ನ ವಿವರ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಆಗ ಅರಸನು ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಈಕೆಯ
ಹೊಲಮನೆಗಳನೂ್ನ, ಈಕೆಯು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಈಕೆಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಹೊಲದ
ಆ ಾಯವನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಆಕೆಯ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
1 ಎಲೀಷನು

ಎಲೀಷನೂ ಹಜಾಯೇಲನೂ
ಎಲೀಷನು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
“ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಅರಸನು ಕೇಳಿ, 8 ಅರಸನು
*ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ
ಾಸಿ ಾಗುವುದೋ? ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಹಜಾಯೇಲನು ದಮಸ್ಕದ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ಒಂಟೆಗಳು
7 ಒಮೆ್ಮ

ಹೊರುವಷು್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, “ನಿನ್ನ
ಮಗನೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನೂ ಆದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವದೋ, ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೇಗೂ ನಿನಗೆ ಾಸಿ
ಾಗುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಹೇಳು; ಆದರೂ, ಅವನು ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಸಿ್ಥರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ ಅಳತೊಡಗಿದನು. 12 ಹಜಾಯೇಲನು
ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ಒಡೆ ಾ, ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಎಷು್ಟ ಕೇಡು ಾಡುವಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ನೀನು ಅವರ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸುವಿ.
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವಿ. ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿ. ಗಭಿರ್ಣಿಯರ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಸೀಳುವಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
13 ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಾಯಿಯಂತಿರುತೆ್ತೕನಷೆ್ಟೕ; ನನಿ್ನಂದ ಇಂ ಾ
ಕೂ್ರರ ಾಯರ್ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾಗುವಿಯೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. 14 ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅವನು ಇವನನು್ನ, “ಎಲೀಷನು ಏನು ಹೇಳಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇವನು,
“ನಿನಗೆ ಹೇಗೂ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 15 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಇವನು ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೋಯಿಸಿ, ಅರಸನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಾಕಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಸತ್ತನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅರಸ ಾದನು.
*

8:8 ಅರಸನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು.
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ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮ್ ಅಹಜ್ಯ
ಾಬನ ಮಗನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ
ೕ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಆಳತೊಡಗಿದನು. 17 ಇವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 18 ಇವನು
ಅ ಾಬನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು. 19 ಆದರೂ, ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರ ದೀಪವನು್ನ ಎಂದೂ
ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸಿದನು.
20 ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ತಮಗೆ ಒಬ್ಬ
ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ರಥಬಲಸಹಿತ ಾಗಿ
ದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಚಾಯೀರಿಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಅವರ ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾ ಾದನು. ಅವನ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
22 ಹೀಗೆ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು.
ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಲಿಬ್ನದವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದರು. 23 ಯೆಹೋ ಾಮನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ, ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
24 ಯೆಹೋ ಾಮನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದೊಳಗೆ ಕುಟುಂಬ
ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ನು ಅರಸ ಾದನು.
16 ಅ

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ
ಅ ಾಬನ ಮಗನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ
ೕ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಅಹಜ್ಯ ನು ಅರಸ ಾದನು. 26 ಅಹಜ್ಯ ನು
ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಒಮಿ್ರ ಯ
ಮ್ಮ ಗ ಾದ ಅತಲ್ಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 27 ಅಹಜ್ಯ ನಿಗೆ
ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದು್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲ ನಡೆದು
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಹಜ್ಯ ನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋದನು. 29 ಅ ಾಮ್ಯರು
ೕ ಾಮನನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಾಯಪಡಿಸಲು ಅವನಿಗೆ
ಾಮದಲಿ್ಲ ಆದ
ಾಯಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಅಹಜ್ಯ ನು ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು.
25

9
ಯೇಹುವಿನ ಾಜಾಭಿಷೇಕ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಎಣೆ್ಣಯ
ಕುಪಿ್ಪಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗು.” 2 ಆ ಊರನು್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ
ನಿಂಷಿಯ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೇಹುವು ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ,
ಅವನು ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವರ
ತೆ ಾರರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
3 ತರು ಾಯ ಕುಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
1
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ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದ
ಕೂಡಲೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಓಡಿಹೋಗು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
4

ಆಗ
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಎಲೀಷನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋದನು.
ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ, “ ಾಯಕನೇ
ನಿನಗೊಂದು ಾತು ಹೇಳುವುದಿದೆ” ಎಂದನು. ಯೇಹುವು ಅವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನಿನಗೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 6 ಯೇಹುವು ಎದು್ದ ಒಳಗಿನ
ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆ
ೌವನಸ್ಥನು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯು್ದ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ಆತನು ನಿನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
7 ನೀನು ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡು; ಆಗ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ
ದ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದಂ ಾಗುವುದು. 8 ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೆ ಾ್ಲ
ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಬೇಕು. ಅವನ ಸಂ ಾನದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ, ಗು ಾಮ ಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
9 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಗೂ
ಅಹೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾಷನ ಮನೆಗೂ ಆದ ಗತಿಯು ಅ ಾಬನ ಮನೆಗೂ ಆಗುವುದು. 10 ಈಜೆಬೆಲಳ
ಶವವು ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಯಿಗಳು ಅವಳ ಹೆಣವನು್ನ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ತಿಂದುಬಿಡುವವು’ ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಓಡಿಹೋದನು.
11 ಯೇಹುವು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇವಕರ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು ಅವರು ಅವನನು್ನ, “ಶುಭ ಾತೆರ್
ೕ?
ಆ ಹುಚ್ಚನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಹುವು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಎಂಥವನು, ಅವನ
ಾತು ಎಂಥದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
12 ಆದರೆ ಅವರು, “ಅದು ಸುಳು್ಳ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಯೇಹುವು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.” 13 ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಸಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಿ ಯೇಹುವು ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ೕಷಣೆಗಳನು್ನ ಕೂಗಿದರು.
5

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಮನ ಕೊಲೆ
ಹೀಗೆ ನಿಂಷಿಯ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೇಹುವು
ೕ ಾಮನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರಲು
ೕ ಾಮನು ಅದನು್ನ ಾ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ
15 ಅರಸ ಾದ
ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಾವಲುದಂಡುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.
ೕ ಾಮನು, ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅದನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇಜೆ್ರ ೕಲ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದನು. ಯೇಹುವು ತನ್ನ
ತೆ ಾರರಿಗೆ,
“ನೀವು ನನ್ನವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಇಜೆ್ರ ೕಲನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟನು. ಅಲಿ್ಲ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದ
ೕ ಾಮನು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ನೂ ಇದ್ದನು.
17 ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವಲು ಾರರು ಯೇಹುವಿನ ಗುಂಪಿನವರನು್ನ ಕಂಡು, “ಜನರ ಒಂದು
ಗುಂಪು ಬರುವುದು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ೕ ಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ೕ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಒಬ್ಬ ಾಹುತನನು್ನ ಕರೆದು ಬರುತಿ್ತರುವವರು ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದರೊ? ಎಂದು ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕಳುಹಿಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18 ಾಹುತನು ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಅರಸನು
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ? ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎನ್ನಲು ಅವನು, “ಶುಭ ಾತೆರ್ಯಿಂದ ನಿನಗೇ ಾಗಬೇಕು
14
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ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾವಲು ಾರನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾಹುತನು ಆ ಗುಂಪನು್ನ
ತಲುಪಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು ಾಣಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ ್ಬ
ಾಹುತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
19 ಅವನು ಹೋಗಿ ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಅರಸನು ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ? ಎಂದು
ಕೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎನ್ನಲು ಅವನು, “ಶುಭ ಾತೆರ್ಯಿಂದ ನಿನಗೇ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಾ”
ಎಂದನು. 20 ಾವಲು ಾರನು ತಿರುಗಿ ಅರಸನಿಗೆ, “ಎರಡನೆಯವನೂ ಆ ಗುಂಪನು್ನ ತಲುಪಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು ಾಣಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವವನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹುಚು್ಚ
ಹಿಡಿದವನಂತೆ ಓಡಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ನಿಂಷಿಯ
ಮ್ಮ ಗ ಾದ ಯೇಹುವೇ ಇರಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21
ೕ ಾಮನು ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಮನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಅಹಜ್ಯ ನೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವು ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟು
ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು. 22
ೕ ಾಮನು ಅವನನು್ನ
ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ, “ಯೇಹುವೇ, ಶುಭ ೕ?”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
“ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇವದೊ್ರ ೕಹವೂ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳೂ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ಶುಭವೆಲಿ್ಲಂದ
ಬರುವುದು?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 23 ಕೂಡಲೆ
ೕ ಾಮನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಹಜ್ಯ ನಿಗೆ,
“ಅಹಜ್ಯ ನೇ, ಇದು ಒಳಸಂಚು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓಡಿಹೋದನು. 24 ಯೇಹುವು ಪೂಣರ್ಬಲದಿಂದ ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ
ಬೊಗಿ್ಗಸಿ
ೕ ಾಮನ ಬೆನಿ್ನ ಗೆ ಾಣವನೆ್ನ ಸೆದನು. ಅದು ಅವನ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವನು
ಮುದುರಿ ರಥದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು.
25 ಆಗ ಯೇಹುವು ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಿದ್ಕರನೆಂಬ ಸೇ ಾಪತಿಗೆ, “
ೕ ಾಮನ ಶವವನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡು. ಒಂದು ದಿನ ಾವಿಬ್ಬರೂ ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ, ಇವನ
ತಂದೆ ಾದ ಅ ಾಬನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಅವನ
ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದನು: 26 ಯೆಹೋವನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ನೀನು ನಿನೆ್ನ ಸುರಿಸಿದ
ಾಬೋತನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತವನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ
ಹೊಲದಲೆ್ಲೕ ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದು್ದ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತದ ಾ್ಲ,
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇವನ ಶವವನು್ನ ಆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ನ ಕೊಲೆ
ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಂಡು ಬೇತಹಗ್ಗನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು.
ಯೇಹುವು ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, “ಅವನನೂ್ನ ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಡೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಕೂಗಲು, ಅವನ
ಜನರು ಇಬೆ್ಲ ಾಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗೂರ್ ಗಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಾಯಪಡಿಸಿದರು. ಅಹಜ್ಯ ನು
ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 28 ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಾಕಿಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಾವೀದ ನಗರಕೆ್ಕ ತಂದು ಅದನು್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 29 ಅಹಜ್ಯ ನು ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು.
27 ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಈಜೆಬೆಲಳ ಕೊಲೆ
ಯೇಹುವು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಈಜೆಬೆಲಳು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ನಯ ಾಗಿ
ಾಚಿಕೊಂಡು, ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಡಿಗೆ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಳು.
31 ಅನಂತರ ಅರಮನೆಯ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರ ವೇಶ ಾಡಿದ ಯೇಹುವನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ,
“ಯಜ ಾನನನು್ನ ಕೊಂದ ಜಿಮಿ್ರ ಗೆ ಸ ಾ ಾನ ೕ? ೕಮ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 32 ಅವನು
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಆ
ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು, ಮೂವರು ಕಂಚುಕಿಗಳು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು.
30 ಅನಂತರ
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ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಳಗೆ
ದೊಬಿ್ಬಬಿಟ್ಟರು. ಆಕೆಯ ರಕ್ತವು ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ, ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಸಿಡಿಯಿತು. ಅವನು ಆಕೆಯ
ಶವವನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕಿದನು. 34 ಅನಂತರ ಅವನು ಅರಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಆ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಶವವನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರಿ,
ಆಕೆಯು ಾಜಪುತಿ್ರ ಾಗಿರು ಾ್ತಳಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
33

35 ಸೇವಕರು ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕೆಯ ತಲೆಬುರುಡೆ,
ಕೈ ಾಲುಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 36 ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಯೇಹುವಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು
ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು, ತನ್ನ ಾಸ ಾಗಿರುವ ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ
ಎಲೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ
ಾತು ಈಗ ನೆರವೇರಿತು,
ಾಯಿಗಳು ಈಜೆಬೆಲಳ
ದೇಹ ಾಂಸವನು್ನ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡುವವು. 37 ಆಕೆಯ ಶವವು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವುದು. ಇದು ಈಜೆಬೆಲಳ ಶವವೆಂದು
ಾರಿಗೂ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕದ ಾ ಾಗುವುದು”
ಎಂದನು.

10
ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರ ಕೊಲೆ

1 ಆಗ ಸ

ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನ ಸಂ ಾನದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಾಜಪುತ್ರರಿದ್ದರು. ಯೇಹುವು ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಾಜ್ಯ ಾಲಕರಿಗೂ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಬರೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಪತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ, “ನಿಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ಯಜ ಾನನ ಮಕ್ಕಳೂ, ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳೂ, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಯು ಾ್ಧಯುಧಗಳೂ
ಇರುತ್ತವಷೆ್ಟೕ. 3 ಈ ಪತ್ರ ವು ಕೈ ಸೇರಿದೊಡನೆ ಆ ಾಜ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮನೂ, ಸಮಥರ್ನೂ ಆದ
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ
ಕುಟುಂಬದವರಿ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.
4 ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ, “ಇಬ್ಬರೂ ಾಜರು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಹೋದಮೇಲೆ,
ಾವು ನಿಲು್ಲವುದು ಹೇಗೆ?” ಅಂದುಕೊಂಡರು. 5 ಅನಂತರ ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಪು ಾಧಿ ಾರಿ,
ಹಿರಿಯರು, ಾಜಪುತ್ರ ಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯೇಹುವಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಆ ಾ ಾಲರಕ ಾದ ಸೇವಕರು.
ಾ ಾಗಿ ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.
6 ಆಗ ಯೇಹುವು ಇನೊ್ನಂದು ಪತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವ ಾಗಿದು್ದ
ನನ್ನ ಆ ಾನು ಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ
ಸಂ ಾನದವರ ತಲೆಗ ಡನೆ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಾಬನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಾಜಪುತ್ರರು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಓದಿದೊಡನೆ, ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಾಜಪುತ್ರರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಅವರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ
ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಹುವಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
8
ಾಜಪುತ್ರರ ತಲೆಗಳನು್ನ ತಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಯೇಹುವಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ ಅವನು,
“ಬೆಳ ಾಗುವ ತನಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು ಾಶಿಗ ಾಗಿ
ಾಡಿ ಾಕಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಹುವು ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು, ಾ ಾದರೋ ನನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವನು, ಆದರೆ ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹತಿಸಿದವ ಾರು? 10 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವು
ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಎಲೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು.
ಅನಂತರ ಯೇಹುವು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ, ಅವನ
ಸರ ಾರರೂ, ಆಪ್ತಮಿತ್ರರೂ, ಪುರೋಹಿತರು ಇವರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
11

12

ನಂತರ ಯೇಹುವು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅವನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುರುಬರು
ಉಣೆ್ಣಕತ್ತರಿಸುವ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, 13 ಯೇಹುವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ನ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾವು
ಅಹಜ್ಯ ನ ಸಹೋದರರು. ಾಜಪುತ್ರರನೂ್ನ, ಾಜ ಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 14 ಆಗ ಯೇಹುವು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಅವರನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ
ಹಿಡಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು, ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮನೆಯ
ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
15 ಯೇಹುವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ತನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದ
ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಬನನು್ನ ಕಂಡು ವಂದಿಸಿ, “ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು,
“ ೌದು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆಗ ಯೇಹುವು, “ ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಕೊಡು” ಎನ್ನಲು ಅವನು
ತನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಯೇಹುವು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 16 ಯೇಹುವು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 17 ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸೇರಿದ ನಂತರ
ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.

ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಆ ಾಧಕರ ಹತೆ್ಯ

ಾಯ ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಅ ಾಬನು ಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾತ್ರ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಯೇಹು ಾದರೂ ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಆದುದರಿಂದ,
ನೀವು ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಆ ಾಧಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ, ಭಕ್ತರನೂ್ನ,
ಾಜಕರನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಾನೂ ಾಳ್ ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ಸ ಾರ್ಂಗಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದುದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಾರದಿರಕೂಡದು, ಾರದವನು ಾಯಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಯೇಹುವು ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಡಿದನು.
20 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೇಹುವು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ, “ ಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಭಕ್ತರೂ
ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸವಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ತರು

ಯೇಹುವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮಸ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ, ಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನೂ ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಾಳ್ ದೇವತೆಯ
ದೇವ ಾ್ಥನವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅವನ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಂದ, ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 22 ಯೇಹುವು
ವಸ್ತ ್ರ ಾರದ ಅಧಿಪತಿಗೆ, “ ಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿಲು ಅವನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನು.
21

23 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಬನೊಡನೆ ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ
ಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಂದಿರು ಾ್ತರೋ?
ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಭಕ್ತರು ಾತ್ರ ಇಲಿ್ಲರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಆಮೇಲೆ
ಅವರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಇದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಅವನು
ದೇವ ಾ್ಥನದ ಹೊರಗೆ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇರಿಸಿ ಯೇಹುವು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
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ಾರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕು್ಕವ ಾಗೆ ಾಡುವೆನೋ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ
ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣವು ಹೋಗುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
25 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೇಹುವು ಾವಲು ಾರರಿಗೂ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ,
“ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿರಿ. ಒಬ್ಬ ನೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾಳ್
ದೇವತೆಯ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರು. 26 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ನ ಾಳ್ ದೇವತೆಯ
ವಿಗ್ರ ಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. 27 ಇದಲ್ಲದೆ, ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರ ಹ
ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ದೇವ ಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಾಳು ಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ೌಚಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
28 ಹೀಗೆ ಯೇಹುವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 29 ಆದರೂ
ಯೇಹುವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಾನ್ ಊರುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಸವನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು. 30 ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ
ನನ್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಾಲ್ಕನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31 ಆದರೆ ಯೇಹುವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಲಿಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡಲೂ ಇಲ್ಲ.
ಯೇಹುವಿನ ಮರಣ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸತೊಡಗಿದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಬಂದು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 33
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೂ,
ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೂ ಇರುವ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್, ಾ ಾನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾದ್, ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರನೂ್ನ, ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೂ್ನ ಾಧಿಸಿದನು.
34 ಯೇಹುವಿನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ,
ಅವನ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
35 ಯೇಹುವು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸೇರಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಅರಸ ಾದನು. 36 ಯೇಹುವು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
32

11
ಅತಲ್ಯ
1 ಅಹಜ್ಯ ನು ಮರಣಹೊಂದಿದನೆಂದು ಅವನ
ಾಯಿ ಾದ ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿ ಾಗ ಪಕ್ಕನೆ
2 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗಳೂ,
ಾಜಸಂ ಾನದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು.
ಅಹಜ್ಯ ನ ತಂಗಿಯೂ ಆದ ಯೆಹೋಷೆಬಳೆಂ ಾಕೆಯು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಅತಲ್ಯಳಿಂದ ಹತ ಾಗಿದ್ದ ಾಜಪುತ್ರರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಅವನ ಾದಿಯರೊಡನೆ
ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು 3 ಹೀಗೆ ಅವನು ಅತಲ್ಯಳಿಂದ
ಹತ ಾಗದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಂಡು ಆರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಯೆಹೋಷೆಬ ಡನೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಆರು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯಳೇ ದೇಶವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದಳು.
4 ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು
ಾರಿಯರ ಎಂಬ ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಮತು್ತ
ಾವಲುದಂಡಿನವರ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
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ಅವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಆಪ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡ
ನಂತರ ಾಜಕು ಾರನನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 5 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗುವ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗವು ಾಜರ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಯಬೇಕು, 6 ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು
ಾಗವು ಸೂರ್ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಮತೊ್ತಂದು ಾಗವು ಾವಲುದಂಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಇಬ್ಬ ಗೆ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಾಯಬೇಕು. 8 ನೀವು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು, ಅವನ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವಂತವನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಅರಸನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಬರು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನೀವು ಅವನ
ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಮನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗತಕ್ಕ ಮತು್ತ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರತಕ್ಕ ಸಿ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಜಪುತ್ರ ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. 10
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಆ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಬಜಿರ್ಯನೂ್ನ, ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
11 ಾವಲುದಂಡಿನವರು ಆಯುಧ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನನು್ನ ಾಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇ ಾಲಯದ
ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯವರೆಗೂ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯವರೆಗೂ ಾ ಾಗಿ
ನಿಂತರು. 12 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಾಜಪುತ್ರ ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟು್ಟ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಾಜಾ್ಯ ಭಿಷೇಕ
ಾಡಿದನು.
ಕೂಡಲೆ ಜನರು ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟ ಾ್ತ, “ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
13 ಅತಲ್ಯಳು ಾವಲುದಂಡಿನವರ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರ ಗದ್ದಲವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದುವವರೂ ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಂಬೂದುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಅತಲ್ಯಳು ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,
“ದೊ್ರ ೕಹ! ದೊ್ರ ೕಹ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು.
15 ಆಗ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಸೇ ಾನಿಗ ಾದ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ಈಕೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರಿ ಮತು್ತ ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
16 ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕುದುರೆಗಳ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅಲಿ್ಲ ಹತೆ್ಯ
ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನಿಂದ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆ
ಅನಂತರ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಅರಸನೂ,
ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ
ಾವು
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಾಜಪ್ರ ಜೆಗಳೂ
18 ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಾಳನ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾಳನ
ಪೂಜಾರಿ ಾದ ಮ ಾ್ತನನನು್ನ ಬಲಿಪೀಠಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು, ದೇವ ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಲಿಪೀಠಗಳನೂ್ನ, ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಳು ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು
ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಾವಲಿಟ್ಟ ನು.
19 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋ
ಾ ಾವನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,
ಾರಿಯರು ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ
ಾವಲುದಂಡನು್ನ, ಾ ಾರಣ ಜನರನು್ನ ಅವರೊಡನೆ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡಿನವರ
ಾಗಿಲಿನ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
20 ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಾಜಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು.
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
21 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಏಳು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
17
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು
1 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೇಹುವಿನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾಗಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
2
ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಬೇಷೆರ್ಬದವ ಾದ ಚಿಬ್ಯಳು ಇವನ ಾಯಿ.
ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ ಬೋಧಕ ಾಗಿದ್ದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನ
3 ಆದರೆ ಅವನು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ತೆಗೆದು ಾಕಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಾಜಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಅಂದರೆ ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತಂದುಕೊಡುವ ಹಣ, ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತರುವ ಹಣ, ಜನರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದ ತಂದೊಪಿ್ಪ ಸುವ ಹಣ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 5 ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ದುರಸಿ್ತ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ ಸರಿ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಉಪ
ೕಗಿಸಿರಿ,
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಪರಿಚಿತರಿಂದಲೇ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
6
ಾಜಕರು ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆ ವಷರ್ದವರೆಗೂ
7 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ
ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋ ಾ ಾವ,
ದ ಾದ ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ವರೆಗೂ ದೇ ಾಲಯವನೆ್ನೕಕೆ
ದುರಸಿ್ತ ಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರಿಂದ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮಲಿರುವ
ಹಣದಿಂದ ದೇ ಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತ ಾಗಿ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆಗ
ಾಜಕರು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಜನರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತ ಾಗಿ
ಕೈ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಾತುಕೊಟ್ಟರು.
9
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ
ಮುಚ್ಚಳದಲಿ್ಲ ತೂತು ಾಡಿ, ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಹತಿ್ತರ ಇಟ್ಟ ನು.
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ
ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅದರಲಿ್ಲಯೇ ಾಕಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹಣ ಇದೆಯೆಂದು
ಕಂಡು ಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ, ಾಜಲೇಖಕನೂ, ಮ ಾ ಾಜಕನೂ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಎಣಿಸಿ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ
ಇಡುವರು.
11 ಅವರು ತೂಕ ಾಡಿ ಎಣಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸುವ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಬಡಗಿ, ಶಿಲಿ್ಪ, ಮೇಸಿ್ತ ್ರ, ಕಲು್ಲಕುಟಿಕ ಇವರ
ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿಯೂ. 12 ಮರ, ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಆಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಡಲು
ಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಉಪ
ೕಗಿಸಿದರು.
13 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ತಂದ ಹಣದಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ, ಕತ್ತರಿಗಳನು್ನ,
ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ, ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ
ಾತೆ್ರ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಉಪ
ೕಗಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 14 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಯರ್ ಾಡುವವರ
ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
15 ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ
ಸಂಬಳಕೊಡುವ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ
16 ಅಪ ಾಧ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ
ಾರೂ ಕೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ್ಕಗಿಯೂ,
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿಯೂ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವು
ಾಜಕರ ಾಲಿಗೆ ಸೇರುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
17 ಇದೇ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಬಂದು ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿ, ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಹೊರಟನು. 18 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನೂ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
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ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ, ಯೆಹೋ ಾಮನೂ, ಅಹಜ್ಯ ನೂ, ಯೆಹೂದ ಾಜರೂ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ಒಡವೆಗಳು, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಂ ಾರ
ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನು.
19 ಯೆಹೋ ಾಷನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 20 ಯೆಹೋ ಾಷನ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ
“ಸಿ ಾ್ಲ” ಊರಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗುವ ಾಗರ್ ಾದ “ಮಿಲೊ್ಲೕ” ಗೃ ಹದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಕೊಂದರು.
21 ಅವರಲಿ್ಲ ಶಿಮೆ
ಾತನ ಮಗ ಾದ
ೕಜಾ ಾರ್, ಶೋಮೆರನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್
ಎಂಬುವವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವನ ಜನರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದ
ನಗರದೊಳಗೆ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನು ಅರಸ ಾದನು.

13
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಅಹಜ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಹುವಿನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು. 2 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
3 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಹಜಾಯೇಲನ ಕೈ ಗೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಕೈ ಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಅವರು ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು. 4 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟ ನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದನು.ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, 5 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. ಅವನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವರು ಅ ಾಮ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ದಲಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವವ ಾದರು.
6 ಆದರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದರು. ಅದನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭವು ಇದೆ್ದೕ ಇತು್ತ.
7 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನಿಗೆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಹುತರು, ಹತು್ತ ರಥಗಳು, ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳು
ಾತ್ರ ಉಳಿದರು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಕಣದ ಧೂಳಿನಂತೆ ಾಡಿದನು.
8 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 9 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಷನು ಅರಸ ಾದನು.
1

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಷನು
ಾದ
ೕ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
11 ಇವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು. 12
ೕ ಾಷನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಶೂರ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ, ಇವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನು ಎಂಬವನೊಡನೆ ನಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧದ ವಿವರವೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 13
ೕ ಾಷನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
10 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ
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ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಇವನ ತರು ಾಯ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸಿಂ ಾಸನವನೆ್ನೕರಿದನು.

2 ಅರಸುಗಳು 14:2

ಾಜಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ

ಾಧಿ

ಾಡಿದರು.

ಎಲೀಷನ ಮರಣ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎಲೀಷನು ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಷನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ರಥರ ಾಶ್ವಬಲಗ ಾಗಿದ್ದವನೇ” ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು.
15 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ಬಿಲ್ಲ ನೂ್ನ,
ಾಣಗಳನೂ್ನ ತರಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೋ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನು.
17 ಎಲೀಷನು, “ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕಗಿರುವ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆ” ಎಂದನು. ಅವನು ತೆರೆದನು. ಅನಂತರ
ಎಲೀಷನು, “ ಾಣವನು್ನ ಎಸೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಎಸೆಯಲು ಎಲೀಷನು, “ಇದು
ಜಯಪ್ರ ದ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಣ; ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಜಯಿಸುವ ಾಣ. ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಅಫೇಕದಲಿ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲೀಷನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ,
“ ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲೀಷನು
ಅರಸನಿಗೆ, “ಇವುಗಳಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಹೊಡಿ” ಎಂದನು. ಅವನು ಮೂರು ಾರಿ ಹೊಡೆದು ಸುಮ್ಮ ನೆ
ನಿಂತನು. 19 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನು ಐ ಾರು ಾರಿ
ಹೊಡೆಯಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅ ಾಮ್ಯರು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ
ನಿನಗೆ ಜಯದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. ನೀನು ಮೂರೇ ಾರಿ ಹೊಡೆದದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ
ಾತ್ರ
ಸೋಲಿಸುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಎಲೀಷನು ಮೃ ತಿ ಹೊಂದಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವರು ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ೕ ಾಬ್ಯರು ಪ್ರ ತಿ
ವಷರ್ದ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಒಂದು ದಿನ
ಜನರು ಒಬ್ಬ ಸತ್ತವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ,
ೕ ಾಬ್ಯರ ಗುಂಪು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಶವವನು್ನ ಎಲೀಷನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯ ನ ದೇಹವು ಎಲೀಷನ
ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಜೀವ ಬಂದು ಎದು್ದ ನಿಂತನು.
14

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ
ಆದರೆ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
23 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಈ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ್,
ಇ ಾಕ್,
ಾಕೋಬರೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದಯೆ
ತೋರಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪಗೊಂಡನು.
24 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಲು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಸ ಾದನು. 25 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಜಾಯೇಲನು ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬೆನ್ಹದದನಿಂದ ತಿರುಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ೕ ಾಷನು ಅವನನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ ಸೋಲಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
22

14
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನು
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯ ಎಂಬವನು ಅರಸ ಾದನು. 2 ಅವನು
ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಬತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವ ಾದ ಯೆಹೋವದಿ್ದೕನ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಷನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದನು, ಆದರೂ ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
4 ಇವನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಇನೂ್ನ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಅವನು ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೊಂದ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದನು.
6
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ, “ಮಕ್ಕಳ
ಾಪದ
ದೆಸೆಯಿಂದ ತಂದೆಗೂ, ತಂದೆಯ
ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮರಣಶಿ
ಾಗ ಾರದು;
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಾಪಫಲವನು್ನ ಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು” ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಉಪಿ್ಪ ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ
ಸದೆಬಡಿದು, ಅವರಿಂದ ಸೆಲ ದುಗರ್ವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಕೆ್ತಯೇಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.
8 ಅನಂತರ ಅಮಚ್ಯ ನು ಯೇಹುವಿನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಒಂದು ಕೈ
ನೋಡೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನಿಗೆ, “ಲೆಬನೋನಿನ ಮುಳು್ಳ ಗಿಡವು ಅಲಿ್ಲ ನ ದೇವ ಾರುಮರಕೆ್ಕ, ‘ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊ ಾ್ತದ ಮೇಲೆ ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು
ಾಡು ಮೃ ಗವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅದನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 10 ನೀನು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ; ಆ ಕೀತಿರ್ಯು ಾಕೆಂದು ನೆನದು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೋ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾದ ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯೂ ಾಕೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟು್ಟಕಳುಹಿಸಿದನು.
11 ಅಮಚ್ಯ ನು ಇದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
ಎದುರುಗೊಂಡರು. 12 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು.
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಷನೂ, ಅಹಜ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಅಮಚ್ಯ ನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮೂಲೆಯ
ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾನೂರು
ಳ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟ ನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒತೆ್ತ ಾ ಾಗಿ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 15 ಯೆಹೋ ಾಷನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಶೂರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನೊಡನೆ ನಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧದ ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ. 16 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಸ ಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾದನು.
17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ
ೕ ಾಷನು ಸತ್ತನಂತರ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಮಚ್ಯ ನು ಇನೂ್ನ ಹದಿನೈ ದು ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು.
18 ಅಮಚ್ಯ ನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
19 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಕೀಷಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದರು.
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20 ಅವನ ಜನರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು

ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 21 ಅಮಚ್ಯ ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೇರಿ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ದವ ಾದ ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದರು. 22 ಅರಸ ಾದ
ಅಮಚ್ಯ ನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಏಲತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಎರಡನೆಯ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಮಚ್ಯ ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈ ದನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾಗಿ
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 24 ಇವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ
ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಗತ್ ಹೇಫೆರಿನವ ಾದ
ಅಮಿತೆಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ೕ ಾ ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ
ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯಿಂದ ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇರೆಯನು್ನ ಪುನಃ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದನು.
26 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ೕರಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ, ಪರತಂತ್ರರೂ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ರ ಸುವವನು ಒಬ್ಬ ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
27 ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ನಿ ಾರ್ಮ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ
ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
28
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ದಮಸ್ಕ, ಹ ಾತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅವನಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ವಿವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸ ಾಗಿದೆ.
29
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಅರಸ ಾದನು.
23

15

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಜಯರ್
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯ ನ
ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದನು. 2 ಅಜಯರ್ನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಹದಿ ಾರು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವ ಾದ
ಯೆಕೊಲ್ಯ ಎಂ ಾಕೆ ಇವನ ಾಯಿ. 3 ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
4 ಆದರೆ, ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
5 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಶಿ ಸಿದನು.
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದುದರಿಂದ ಇವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು.
ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತ್ಯ ವನೂ್ನ, ಪ್ರ ಜಾ ಾಲನೆಯನೂ್ನ ಇವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
6 ಅಜಯರ್ನ ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲದ ವೃ ಾಂತ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 7 ಅಜಯರ್ನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದೊಳಗೆ
ಾಜಕುಟುಂಬದ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನು ಅರಸ ಾದನು.
1

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಜೆಕಯರ್
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8

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆ್ತಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ ಎಂಬುವವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು.
9 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
10
ಾಬೇಷನ ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಮುಂದೆಯೇ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. 11 ಜೆಕಯರ್ನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 12 “ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಾಲ್ಕನೆಯ
ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಯೇಹುವಿಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಾಬೇಷನ
ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು.
14 ಾದಿಯ ಮಗ ಾದ ಮೆನಹೇಮನೆಂಬುವನು ತಿಚರ್ದಿಂದ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಬೇಷನ
ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ ಕೊಂದು, ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. 15 ಶಲೂ್ಲಮನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಒಳಸಂಚಿನ ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದು ಾಖಲಿಸ ಾಗಿದೆ. 16 ಮೆನಹೇಮನು ತಿಚರ್ದಿಂದ ತಿಪ್ಸಹುವಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲಯವರು ತಮ್ಮ
ಊರು ಾಗಿಲನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಊರನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರ ದೇಶವನೂ್ನ
ಾಳು ಾಡಿ ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಗಳ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಸೀಳಿ ಾಕಿಸಿದನು.
13

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಮೆನಹೇಮನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ *ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾದಿಯ
ಮಗ ಾದ ಮೆನಹೇಮನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
18 ಇವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
19 ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಪೂಲನೆಂಬವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ ಮೆನಹೇಮನು ಅವನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತನ್ನ ಅರಸುತನವನು್ನ ಜನರು
ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ † ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಮೆನಹೇಮನು
17

ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಂದ
‡ಐವತು್ತ ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಹಣವು ಸಿಕಿ್ಕದ ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಅಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.
21 ಮೆನಹೇಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 22 ಮೆನಹೇಮನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಪೆಕಹ್ಯ ನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹ್ಯ
ಅರಸ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೆನಹೇಮನ ಮಗ ಾದ
ಪೆಕಹ್ಯ ಎಂಬುವವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 24 ಇವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
23 ಯೆಹೂದದ

*

15:17 ಅಂದರೆ ಉಜಿ್ಜೕಯ.

†

15:19 ಸು

ಾರು 34,000 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

‡

15:20 ಸು

ಾರು 570 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಇವನ ಸರ ಾರನೂ, ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪೆಕಹನು, ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅರಮನೆಯ
ಗಭರ್ಗೃ ಹದಲಿ್ಲ ಇವನನೂ್ನ ಅಗೋರ್ಬ್, ಅಯೇರ್ ಎಂಬವರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಇವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು
ಅರಸ ಾದನು. 26 ಪೆಕಹ್ಯ ನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಲ
ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐವತೆ್ತರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ರೆಮಲ್ಯ ನ
ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 28 ಇವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
29 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ
ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸೆರನೆಂಬುವವನು ಬಂದು ಇ
್ಯೕನ್,
ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ,
ಾನೋಹ,
ಕೆದೆಷ್,
ಾಚೋರ್
ದ ಾದ ನಫಾ್ತಲಿಯ ಊರುಗಳನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಮತು್ತ ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
30 ಆಗ ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನು, ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ, ಇವನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೊಂದು
ಇವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. 31 ಪೆಕಹನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ.
27

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಮನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಆದ ಪೆಕಹನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನು ಆಳತೊಡಗಿದನು. 33 ಇವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೂ ಾ ಇವನ ಾಯಿ. 34 ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. 35 ಆದರೆ ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಇನೂ್ನ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟರಲಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಮೇಲಣ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲನು್ನ ಇಡಿಸಿದವನು ಇವನೇ. 36
ೕ ಾಮನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು
ಾಖಲಿಸಿದೆ.
37 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ರೆಚೀನನನೂ್ನ, ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನನೂ್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸತೊಡಗಿದನು. 38
ೕ ಾಮನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಟುಂಬ
ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾಜನು ಅರಸ ಾದನು.
32

16

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು
1 ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ
ಾಜ ಾದ
2 ಆ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತು್ತ
ೕ ಾಮನ ಮಗ ಆ ಾಜನು ಆಳತೊಡಗಿದನು.
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಇವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ
ಾಗರ್ವನು್ನ
3 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸುಗಳ
ಬಿಟು್ಟ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದನು.
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ,
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ
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ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಪೂಜಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಅಗಿ್ನ ಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ನು.
4 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದಿನೆ್ನ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆಯೂ ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 5 ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ರೆಚೀನ್, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ,
ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಆದ ಪೆಕಹ ಎಂಬುವವರು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದು
ಆ ಾಜನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಜಯಿಸುವುದು ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಇದೇ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ರೆಚೀನನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅ ಾಮ್ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಓಡಿಸಿದನು. ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದರು.ಅವರು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಆ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸೆರನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಾಸನೂ, ಮಗನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಬಂದು
ನನ್ನ ನು್ನ, ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಅ ಾಮ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸುಗಳ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ತಪಿ್ಪ ಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅರಮನೆಯ
ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಇವನ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ, ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋಗಿ
ರೆಚೀನನನು್ನ ಕೊಂದು ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಕೀರ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದನು.
10 ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ ್ಪಲೆಸೆರನ ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಂಡು, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರ ತಿಮೆಯನೂ್ನ, ಅದರ ಎ ಾ್ಲ
ಅಲಂ ಾರದ ನ ಯನೂ್ನ ಬರೆಯಿಸಿ,
ಾಜಕ ಾದ ಊರೀಯನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಅರಸ ಾದ
ಆ ಾಜನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಊರೀಯನು ಅರಸನಿಂದ ತನಗೆ ಬಂದ
ಾದರಿಯ
12 ಅರಸನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಪ್ರ ಾರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಂಡು, ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲಿಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 13 ಾನು ತಂದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರ ವ ,್ಯ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿದನು.
14 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೂ್ಕ, ತನ್ನ ವೇದಿಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದು್ದ ಆ ವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಗೆ ಉಪ
ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಮ್ರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಆಲಯದ ಎದುರಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಿಸಿ, ತನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. 15 ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು
ಾಜಕ ಾದ ಊರೀಯನಿಗೆ,
“ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ,
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವನೂ್ನ, ಅರಸನು
ತರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರ ವ ್ಯ, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಜನರು ತರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರ ವ ,್ಯ
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ,
ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಈ ಮ ಾವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು ಮತು್ತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ವಧಿಸುವ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು.
ಾಮ್ರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16
ಾಜಕ ಾದ ಊರೀಯನು ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. 17 ಅರಸ ಾದ
ಆ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು, ಅವುಗಳ

ಮೇಲಿದ್ದ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ನು. ಕಡಲೆನಿಸುವ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಾಮ್ರ ದ ಹೋರಿಗಳ ಮೇಲಣಿಂದ
ಇಳಿಸಿ ಕಲು್ಲಕಟೆ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸಿದನು. 18 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ
ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಾಜರಿ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಮಂಟಪವನು್ನ ಾಗೂ ಅರಮನೆಯಿಂದ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ಹೊರಗಿನ ಾಗಿಲನೂ್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಈ ಆ ಾಜನೇ. 19 ಆ ಾಜನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ.
20 ಆ ಾಜನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬ
ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾದನು.
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಾದ ಹೋಶೇಯನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಏಲನ ಮಗ ಾದ
ಹೋಶೇಯನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 2 ಹೋಶೇಯನು
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸರಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ, ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಶಲ್ಮ ನೆಸರನು ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ,
ಹೋಶೇಯನು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಕಪ್ಪಕೊಡುವವ ಾದನು. 4 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ
ಅರಸ ಾದ ಹೋಶೇಯನು ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಕಪ್ಪವನು್ನ ಕೊಡದೆಹೋದುದರಿಂದಲೂ,
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಸೋ ಎಂಬುವವನ ಬಳಿಗೆ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ದೊ್ರ ೕಹಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ನು.
1

ಸ

ಾಯರ್ದ ಪತನ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು ಮೂರು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 6 ಹೋಶೇಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ದನು. ಅವರನು್ನ ಹಲಹು ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ, ಾಬೋರ್ ಹೊಳೆಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್
ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ, ಮೇದ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ,

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸೋಲಿಗೆ ಾರಣಗಳು
ಾ್ರ ಯೇಲರ ಈ ದುಗರ್ತಿಗೆ, ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯೇ ಾರಣ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವನ ಾಜ್ಯ ದಿಂದ ಹೊರತಂದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಡದೆ, ಾಪ ಾಡಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. 8 ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಗುಪ್ತ ಾದ ದುಷ್ಟ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದರು.
ಾವಲು ಾರರ ಗೋಪುರವುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಊರು
ದಲುಗೊಂಡು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 10 ಎ ಾ್ಲ ದಿನೆ್ನ ಗಳ ಮೇಲೆ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಹಸುರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಲು್ಲ ಕಂಬ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭ ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
11 ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಜಡಿಸಿದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಎ ಾ್ಲ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಿ, ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು. 12 “ನೀವು
ಇಂತಹ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನ
ಅ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ಅವರು ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 13 ಯೆಹೋವನು ದಶರ್ಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ದು ಾಚಾರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ
ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದನು.
7ಇ

14

ಆದರೆ ಅವರು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬದೆ, ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರು. 15 ಆತನು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ವಿಧಿನಿಬಂಧನೆಗಳನೂ್ನ, ತಮಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸಿ ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕ ಾದರು.
ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳದೆ, ಅವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 16 ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮೀರಿ ಎರಡು ಎರಕದ ಬಸವನಮೂತಿರ್ಗಳು, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಾಶಸೈ ನ ್ಯ, ಾಳ್ ದೇವತೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. 17 ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
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ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀಚಕೃ ತ ್ಯ ಗ ಾಗಿರುವ ಕಣಿಹೇಳುವುದು,
ಾಟ ಮಂತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದು
ದ ಾದ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನು್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು,
18 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡುದರಿಂದ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ
ಕುಲಗಳವರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟ ನು. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪದ್ಧತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 20 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದವರನೂ್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ಸೂರೆ ಾಡುವವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಅವರನು್ನ ಾಧಿಸಿದನು. 21 ಆತನು *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ † ಾವೀದ ಸಂ ಾನದವರ
ಕೈ ಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಬೀಳಿಸಿ ಮ ಾ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದನು.
22 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ದು ಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಅವನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊರೆದು
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 23 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವರು ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಶೂ್ಶರ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟು್ಟ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

ಸ ಾಯರ್ದವರೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಿಶ್ರ ಜ ಾಂಗದವರ ಉತ್ಪತಿ್ತ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ದ
ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಾಬೆಲ್, ಕೂ ಾ, ಅ ಾ್ವ, ಹ ಾತ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಸ ಾಯರ್ ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು. 25 ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ಆತನು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದವು. 26 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ
ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆ ಾ ಊರುಗಳ ಜನರು
ಆ ದೇಶದ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ ರೀತಿಯನು್ನ ಅರಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 27 ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಅವರಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಅವನು
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಆ ದೇಶದ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 28 ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಾಜಕನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವನು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದನು.
29 ಆದರೂ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಾವು ಾಸಿಸುವ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾಯರ್ದವರು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
30 ಾಬೆಲಿನವರು ಸುಕೊ್ಕೕತೆ್ಬ ನೋತ್ ನನೂ್ನ, ಕೂತದವರು ನೇಗೆರ್ಲ್ ನನೂ್ನ ಹ ಾತಿನವರು ಅಷೀಮನನು್ನ
ಾಡಿದರು. 31 ಅವಿ್ವಯರು ನಿಭಜ್ ಮತು್ತ ತತರ್ಕ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಸೆಫವರ್ಯಿಮಿನವರು ಅದ್ರ ಮೆ ್ಮಲೆಕ್, ಅನಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಕುಲ ದೇವತೆಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಲಿ ಅಗಿ್ನಪ ್ರ ವೇಶ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ
ಬಂದವರನು್ನ ಉನ್ನತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ
ಾಜಕರ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳದ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 33 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾವು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ
ದೇಶಗಳ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಗಳ ಆ ಾಧನೆಯನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
34 ಅವರು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ರೂಢಿ
ಾದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಆತನಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನೆಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ
ಾಕೋಬನ
ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ,
ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
24
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ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡ ಾರದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಲೂ ಾರದು, ಆ ಾಧಿಸಲೂ ಾರದು,
ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸಲೂ ಾರದು. 36 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತ, ಭುಜಬಲಪ ಾಕ್ರ ಮ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
37 ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನಗೊಬ್ಬ ನಿಗೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಿಸಿ
ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೇ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಭಯಪಡ ಾರದು. 38 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ ಇರಬೇಕು.
39 ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನೀವು
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು.
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಾ ಾಡುವನು”
40 ಅವರು ಅದನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳನೆ್ನೕ
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅನುಸರಿಸಿದರು. 41 ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಸಂ ಾನದವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
35
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ ಆ ಾಜನ ಮಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದನು. 2 ಇವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 3 ಇವನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 4 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿ, ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು.
ೕಶೆಯು
ಾಡಿಸಿದ ಾಮ್ರ ದ ಸಪರ್ವನು್ನ ಚೂರುಚೂರು
ಾಡಿದನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅದಕೆ್ಕ ಆ ವರೆಗೂ
ಧೂಪವನ್ನ ಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದಕೆ್ಕ “ನೆಹು ಾ್ಟ ನ್*” ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ. 5 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಅರಸನು
ಹಿಂದೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವನು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಆತನನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ,
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
ನಡೆದನು. 7 ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ
ಹೊಂದಿದನು. ಇವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದನು. 8 ಾಜ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಾವಲು ಾರರ ಗೋಪುರ
ದಲುಗೊಂಡು
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರ ಮ
ದಲುಗೊಂಡು ಮ ಾನಗರಗಳವರೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದನು.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಏಲನ ಮಗನೂ ಆದ ಹೋಶೇಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಶಲ್ಮ ನೆಸರನು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಹೋಶೇಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 11 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಅವರನು್ನ ಹಲಹು, ಾಬೋರ್ ನದಿಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ, ಮೇದ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.
12 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ,
*
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ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ
ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇದು್ದದರಿಂದಲೇ ಹೀ ಾಯಿತು.
ಅಶೂ್ಶರದವರು ಾಕಿದ ಬೆದರಿಕೆ
ಾದ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಬಂದು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
14 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಅಪ ಾಧಿ; ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು. ನೀನು ನನಗೆ ವಿಧಿಸುವಷು್ಟ
ದಂಡವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಮುನೂ್ನರು ತ ಾಂತು
15 ಆಗ
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ†, ಮೂವತು್ತ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ‡ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
13 ಅರಸ

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕಿ್ಕದ
16 ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಕದಗಳಿಗೂ,
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ತಗಡನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
17 ಆದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಾಕೀಷಿನಿಂದ ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ತ ಾರ್ನ್, ರ ಾ್ಸರೀಸ್,
ರ ಾ್ಷಕೆ ಎಂಬುವವರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಗಟಾ್ಟ
ಹತಿ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಗಸರ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ದ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಕೆರೆಯ
ಾಲುವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ಅರಸನನು್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆ ಾಗ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ
ಮಗನೂ, ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರ ಯೂ
ಆಗಿದ್ದ
ೕವ ಎಂಬುವವರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 19 ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಮ ಾ ಾಜ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಭರವಸಕೆ್ಕ
ಾವ ಆ ಾರವುಂಟು? 20 ಬರೀ ಒಂದು ಾಯಿ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿವೇಕವೂ, ಬಲವೂ
ಉಂಟೆಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ
ೕ? ನೀನು
ಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವೆ? 21 ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ
ೕ?
ಒಬ್ಬ ನು ಅಂಥ ದಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೂರಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅದು ಅವನ ಕೈ ಯನು್ನ ತಿವಿದು ಒಳಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ; ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು.
22 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವು ಾದರೆ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು, ‘ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಬೇಕು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿ ಆ ಯೆಹೋವನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ,
ಎ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, 23 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾಲು ಾಡಿನೋಡು. ಆಗ ಕುದುರೆ ಸ ಾರರನು್ನ ಬಳಸಲು ನಿನಗೆ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವಿದ್ದರೆ ಆತನು ಎರಡು
ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 24 ಹೀಗಿ ಾ್ದಗ ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ
ಸಣ್ಣವನ ಾ್ನದರೂ ಸೋಲಿಸುವುದು ಾಧ್ಯ ವೇ? ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನು ಐಗುಪ್ತರ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವೆ. 25 ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸುತಿ್ತೕ
ೕ? ‘ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಇದನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಬಿಡು ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂದನು.
26 ಆಗ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ,
ೕವ ಎಂಬುವವರು ರ ಾ್ಷಕೆಗೆ, “ನೀನು
ಾತ ಾಡುವುದು
ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ
ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನ ್ಮಡನೆ ಅ ಾಮ್ಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡು, ಅದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ§
ಾತ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 27 ಅದಕೆ್ಕ
†
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ರ ಾ್ಷಕೆಯು, “ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಸಂಗಡ ಾಗಲಿ
ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ನಿ ್ಮಡನೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಂತ ಮಲವನು್ನ ತಿಂದು ಸ್ವಂತ
ಮೂತ್ರ ವನು್ನ ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 28 ನಂತರ, ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಎದು್ದ
ನಿಂತು ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಮ ಾ ಾಜನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 29 ಅರಸನು ನಿಮಗೆ,
‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರನು’ 30 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ನಿಮಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸದಿಂದಿರಿ; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೇಗೂ ರ ಸುವನು. ಈ ಪಟ್ಟಣವು
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ವಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ,
ಒಪ್ಪಬೇಡಿರಿ” 31 ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
“ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಆಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಅಂಜೂರ ಮರ, ಾ್ರ ಾಲತೆ ಇವುಗಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತಿಂದು ತನ್ನ ತನ್ನ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು. 32 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ನಂತರ ಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ ಆ ಾರ, ಾ್ರ ತೋಟ, ಎಣೆ್ಣಮರ, ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸ ಾನ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು. ನೀವು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದುಕುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುವ
ಹಿಜೀ್ಕ ಯನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ. 33 ಾವ ಜ ಾಂಗದ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ
ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ? 34 ಹ ಾತ್, ಅ ಾರ್ದ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್, ಹೇನ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ದೇವತೆಗಳೇ ಾದವು? ಅವು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತೇ? 35 ಾವ ಜ ಾಂಗದ ದೇವತೆ ಾದರೂ ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ
ಾ ಾಡಲು ಆಗದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ
ಾ ಾಡುವನೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಆ ಸೇ ಾಪತಿಗಳಿಗೆ
ಾವ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು
ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು. ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 37 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ
ಮಗನೂ, ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್ ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರ ಯೂ
ಆಗಿದ್ದ
ೕವ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ ರ ಾ್ಷಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಪ್ರ ಾದಿ

ಾದ ಯೆ ಾಯನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ

ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಾಯರ್ದಶಿರ್ಯೂ, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ವೃ ದ್ಧ
ಾಜಕರು ಇವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನೀವು ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ, ಪ್ರ ಾದಿಯೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 3 ಅವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಮ ಾಕಷ್ಟ ವು
ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಾವು ಅಪ ಾನವನು್ನ, ನಿಂದೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಾಲ
ಬಂದಿದೆ; ಆದರೆ ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು. 4 ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರ ಾ್ಷಕೆಯ ನಿಂದನೆಯ
ಾತುಗಳನು್ನ,
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿರುವನು. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾದರೂ ಆತನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ ಅಂದನು. 5 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸೇವಕರು
ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, 6 ಯೆ ಾಯನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಜನಿಗೆ,
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‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಕೇಳಿದ
ಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹೆದರಬೇಡ, ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ಸೇವಕರು ಆ ಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ದೂಷಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಆದುದರಿಂದ, ಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಭಯದ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅವನು ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಅಶೂ್ಶರದವರು ಾಕಿದ ಇನೊ್ನಂದು ಬೆದರಿಕೆ
ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನ ಕೇಳಿ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಂಡನು. ಆಗ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಕೂಷಿನ ಅರಸ ಾದ
ತಿ ಾರ್ಕನು ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಕೇಳಿ ಾಗ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 10 ಅವರ
ಮು ಾಂತರ, “ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ‘ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿರುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ 11 ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸುಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರುವರೆಂದು ಕೇಳಿರುವೆಯ ಾ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದ
ಮೇಲೆ ನೀನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವೆ
ೕ? 12 ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಗೋಜಾನ್, ಾ ಾನ್, ರೆಚೆಫ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರನೂ್ನ ತೆಲ ಾ್ಸರ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಎದೆನಿನ ಜನರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ
ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡಿದ ೕ? 13 ಹ ಾತ್, ಅ ಾರ್ದ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್, ಹೇನ, ಇ ಾ್ವ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಸರು ಏ ಾದರು? ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ ಎಂದು ಪತ್ರ ವನು್ನ ದೂತರ ಮೂಲಕ
ಕಳುಹಿಸಿದ.’ ”
8

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆ ದೂತರು ತಂದ ಪತ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾತನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೇ,
ಯೆಹೋವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಭೂ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಆಳುವ ದೇವರು ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ, ಪರಲೋಕಭೂಲೋಕಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ನೀನೇ. 16 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು; ಯೆಹೋವನೇ, ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡು.
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪದೇವ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ
17 ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ದೇಶಗಳನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ
ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದುಕೋ.
18
ಾಳು ಾಡಿದರು. ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದು್ದ ನಿಜ. ಅವು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ. ಮನುಷ ್ಯರು
ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳ ಬೊಂಬೆಗಳಷೆ್ಟೕ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಭೂ ಾಜ್ಯ ಗಳೆಲ್ಲವೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇವನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
14

ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಪತನವನು್ನ ಯೆ ಾಯನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.’ 21 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು,
“ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿರುವ ಚೀ
ೕನಿನ ಕು ಾತೆರ್ಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತಳೆ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕು ಾತೆರ್ಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತಳೆ.
22 ನೀನು
ಾರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಾರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಿ್ದೕ?
ಾರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಯೆ್ದರೆದು ಹೀ ಾಳಿಸಿದಿ್ದ?
ನೀನು ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನೋಡಿದು್ದ ಾರನು್ನ? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
20 ಆಗ ಆ
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ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನ್ನಲ್ಲವೇ!
ಾಂತರ ಾಗಿ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ,
ರಥಸಮೂಹದೊಡನೆ ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಲೆಬನೋನಿನ ದುಗರ್ಮಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರ
ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರುವೃ ಕ್ಷಗಳನೂ್ನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಅಲಿ್ಲ ನ ಬಹು ದೂರ ನಿ ಾಸಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ,
ಉ ಾ್ಯ ನವನಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
24 ಾನು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವಿಗಳನು್ನ ಅಗೆದು ನೀರು ತೆಗೆದು ಕುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ!
ನನ್ನ
ಾದಗಳಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಎ ಾ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀನು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ?”
25 ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನೆಲ್ಲ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದವನು ಾನಲ್ಲವೇ?
ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಕೋಟೆ, ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾಳುದಿಬ್ಬ ಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತೋ?
26 ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ
ಹೆದರಿ ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಕಳವಳಗೊಂಡರು;
ಅವರು ಹೊಲದ ಗಿಡಕೂ್ಕ ಾಯಿ ಪಲ್ಯಕೂ್ಕ
ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲಗೂ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಾಗೂ, ಹೊಲದ ಹುಲಿ್ಲ ನ ಾಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಪೈ ರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದರು.
27 “ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು,
ಹೋಗುವುದು, ಬರುವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ೌ ಾ್ರ ವೇಷ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು.
28 ನೀನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವುದೂ,
ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೂಗಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೂ ಕಡಿ ಾಣವನೂ್ನ
ಾಕಿ, ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
29 ಈ
ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವವು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ನೀವು ಈ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬೆಳೆದದ್ದನೂ್ನ
ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮಿಕಿ್ಕರುವ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ,
ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ ನೀವು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತ ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ,
ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು.
30 ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅಭಿವೃ ದಿ್ದ ಾಗುವರು.
31 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಹಬಿ್ಬ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು,
ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರು ಅಭಿವೃ ದಿ್ದಹೊಂದುವರು.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹವೇ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದು.
32 ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
“ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು
ಅವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಣವನೆ್ನ ಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
23 ನೀನು ನಿನ್ನ ದೂತರ ಮು
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ಗು ಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅದರ ಎದು ಾಗಿ ಮಣಿ್ಣ ನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
33 ಅವನು ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಲೇ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು.
ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ
34 ನನ ಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿ ಾಗಿಯೂ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
35 ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟು ಬಂದು ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆ ದು ಾವಿರ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನೋಡಿ ಾಗ
ಾಳೆಯದ ತುಂ ಾ ಹೆಣಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 36 ಆಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು. 37 ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ
ದೇವ ಾದ ನಿಸೊ್ರ ೕಕನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅದ್ರ ಮೆ ್ಮಲೆಕ್, ಸರೆಚೆರ್ ಎಂಬುವವರು ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕೊಂದು ಅರ ಾಟ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಏಸರ್ ಹದೊ್ದೕನನು
ಅರಸ ಾದನು.

20

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ರೋಗ ನಿ ಾರಣೆ
1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನನು್ನ ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗವು
ಾಧಿಸಿತು. ಆಗ ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ
ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ ಯೆ ಾಯನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ‘ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಾಡಿಕೋ, ನೀನು ಮರಣ ಹೊಂದುವಿ’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ, ಹೀಗೆ ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 3 “ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ
ನಿನಗೆ, ಾ್ರ

ಾಣಿಕ ಾಗಿಯೂ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದದನು್ನ

ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
4 ಯೆ ಾಯನು ಅರಮನೆಯ ಮಧ್ಯ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ
ಾಟುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಯಿತು. 5 “ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಜನಗಳ ಪ್ರ ಭು ಾಗಿರುವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗುಣಹೊಂದಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ನನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆ.
6 ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಹದಿನೈ ದು ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ಈ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅಶೂ್ಶರನ
ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು. ನನ ಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿ ಾಗಿಯೂ ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾಗಿರುವ
7 ಅನಂತರ ಯೆ ಾಯನು, ಒಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಅಂದನು.
ಅಂಜೂರಹಣ್ಣ ನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ ಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಟಾ್ಟ ಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗುಣಹೊಂದಿದನು.
8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನೆಂಬುವುದಕೂ್ಕ,
ಾನು
ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನೆಂಬುವುದಕೂ್ಕ, ಇರುವ ಗುರುತು ಏನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 9 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆ ಾಯನು, “ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗುರುತು ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆ,
ಾ ಾದರೆ ನೆರಳು ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದೆ
ಹೋಗಬೇಕೋ? ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕೋ? ಹೇಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಹೇಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು, “ನೆರಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ, ಆದುದರಿಂದ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು
ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಆ ಾಜನ ಗಡಿ ಾರದ ವೇ ಾನು ಾರ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳನು್ನ
ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
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ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಂದ ದೂತರು
ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾನನ ಮಗನೂ,
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ ಆದ ಬೆರೋದಕಬಲ ಾನ
ಎಂಬುವವನು ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ, ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಪತ್ರ ವನೂ್ನ, ಬಹು ಾನವನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಂದಂಥ ದೂತರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ, ಪರಿಮಳತೈ ಲ,
ದ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿರುವ ಮನೆಯನೂ್ನ,
ಆಯುಧ ಾಲೆಯನೂ್ನ, ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ ವಸು್ತವು ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
14 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ, “ಆ
ಮನುಷ ್ಯರು ಎಲಿ್ಲಯವರು?
ಏನು ಹೇಳಿದರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅವರು ಬಹು
ದೂರ ದೇಶ ಾದ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಂದವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 15 ಯೆ ಾಯನು ತಿರುಗಿ
ಹಿಜೀ್ಕ ಯನನು್ನ, “ಅವರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ನನ್ನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ ಒಂದು ವಸು್ತವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
16 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು, 17 ‘ಆತನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರ ಹ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಡುವ ದಿನವು
ಬರುವುದು, ಇಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 18 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಬಂದು ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವಂಥ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕಂಚುಕಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಾತು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ
ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವೂ, ಭದ್ರ ತೆಯೂ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಕೊಂಡನು.
20 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಪ ಾಕ್ರ ಮಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ, ಅವನು ಕೆರೆ ಾಲುವೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ
ಊರೊಳಗೆ ನೀರನು್ನ ತಂದ ವಿವರವೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 21 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾದನು.
12

21
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು
1 ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ ದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೆಫಿ ್ಚ ಾ. 2 ಅವನು ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ್ಯ ದಿಂದ
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನಡೆದನು. 3 ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತೆಗೆದು ಾಕಿದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನಂತೆ ಾಳದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲಕೆ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ, “ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಾವುದನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದನೋ, ಆ ಯೆಹೋವನ
5 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಎರಡು
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲಗಳಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನೆ್ನೕ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಕಣಿಕೇಳಿಸುವುದು,
ಾಟಮಂತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸುವುದು,
ೕತಿಷ ್ಯ, ಮುಹೂತರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದು ಮತು್ತ ಭೂತಪೆ್ರ ೕತಗಳನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದು, ಇವೇ
7
ದ ಾದ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು.
ಾನು
ಾಡಿಸಿದ
ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಆಲಯದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ, “ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ,
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಕಲ ಗೋತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ
ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ ಇರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು 8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮಗೆ
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನಡೆಯುವು ಾದರೆ, ನನ್ನ ಾಮ
ಮಹತು್ತ ಈ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರುವ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಾಲ ಇರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡ ಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಮನಸೆ್ಸಯಿಂದ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂಹೃ ತ ಾದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ದುಷ್ಟ ಾದರು. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ, 11 “ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು
ದಲು ಇದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, 12 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ, ಯೆಹೂದದವರ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅದನು್ನ ಕೇಳುವವರ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು ಬಿರಿದು ಹೋಗುವವು.
13 ನೂಲು ಮಟ್ಟ ಗೋಲು ಇವುಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಸ ಾಯರ್ವನೂ್ನ, ಅ ಾಬನ ಮನೆಯನೂ್ನ
ನೆಲಸಮ ಾಡಿದಂತೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಅದರಂತೆಯೇ ಾಡುವೆನು. ಒಬ್ಬ ನು ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಒರಸಿ
ಬೋರಲು ಾಕುವ ಾಗೆ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಒರಸಿ ಬೋರಲು ಾಕುವೆನು. 14 ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿರುವವರನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು. ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಸುಲಿದು
ಸೂರೆ ಾಡುವರು. 15 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದರೂ ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ರೇಗಿಸು ಾ್ತ ಬಂದದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 16 ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲು
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. 17 ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳೂ, ಅವನು ಾಡಿದ ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 18 ಮನಸೆ್ಸಯು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಅವನ ಅರಮನೆಯಿರುವ ಉಜ್ಜ ನ ವನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಆ ೕನನು ಅರಸ ಾದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ೕನನು
ೕನನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
ಟಾ್ಬ ಊರಿನವಳೂ ಾರೂಚನ ಮಗಳೂ ಆದ ಮೆಷುಲೆ್ಲಮೆತ್
ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 20 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು. 21 ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಅವನು ಪೂಜಿಸಿದ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಾನೂ ಪೂಜಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು. 22 ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ
ಆ ಾಧಿಸದೆ, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಾಗುವಂತೆ ನಡೆಯುವ
ಾಗರ್ವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. 23 ಮನಸೆ್ಸಯ
ಸೇವಕರು ಆ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 24 ಆದರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿ, ಆ ೕನನ
ಮಗ ಾದ
ೕಷೀಯನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದರು. 25 ಆ ೕನನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 26 ಆ ೕನನ ಶವವನು್ನ
ಉಜ್ಜ ನ ವನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ದಲೇ ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ ಾಧಿಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು.
19 ಆ
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
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1

ೕಷೀಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಎಂಟು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತೊ್ತಂದು
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಬೊಚ್ಕತೂರಿನವಳೂ ಅ ಾಯನ ಮಗಳೂ ಆದ ಯೆದೀ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ
ಾಯಿ. 2 ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ
ಪೂವರ್ಜ ಾದ ಾವೀದನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
3 ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಚಲ್ಯ ನ ಮಗನೂ,
ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಲೇಖಕನೂ* ಆದ ಾಫಾನನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ,

“ನೀನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು, 5 ಅದಲ್ಲದೆ ಆಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ದುರಸಿ್ತ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ
ೕಗಿಸಲಿ, 6 ಬಡಗಿ, ಶಿಲಿ್ಪ, ಮೇಸಿ್ತ ್ರ
ದ ಾದವರ ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿಯೂ, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಮರ, ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ,
7 ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
4

ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥವು ದೊರೆತದು್ದ
ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥವು ಸಿಕಿ್ಕರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಾಫಾನನು
ಅದನು್ನ ಓದಿದನು. 9 ಅನಂತರ ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರು ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರ ಹ ಾದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದು ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ, ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ
ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು.
11 ಅರಸನು ಧ
ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥದ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು.
12 ಅರಸನು
ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್, ಮೀ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಅಕೊ್ಬೕರ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನ್, ತನ್ನ ಸ ಾಯಕ ಾದ ಅ ಾಯ ಎಂಬುವವರಿಗೆ, 13 “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಕ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆಯೂ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಹೋದುದರಿಂದ ಾವು ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರಕೋಪಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ನನ ಾಗಿಯೂ, ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ, ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಕ್ಯ ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 14 ಆಗ
ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು, ಅಹೀ ಾಮ್, ಅಕೊ್ಬೕರ್, ಾಫಾನ್, ಅ ಾಯ, ಎಂಬುವವರು “ಹುಲ್ದ” ಎಂಬ
ಪ್ರ ಾದಿನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹಹರ್ಸನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ತಿಕ್ವನ ಮಗನೂ,
ಾಜಕವ ಾ್ತ ್ರ ಾರದ† ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಈಕೆಯ ಪತಿ. ಈಕೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
8

ಎರಡನೆಯ ಕೇರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 15 ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 16 ಯೆಹೋವನು, ‘ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ
ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನು ಓದಿಸಿದ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವನು. 17 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಉರಿಯಹತಿ್ತದೆ,
ಅದು ಆರಿಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 18 ಾನು ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯ ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತೇನೆಂದರೆ, 19 ‘ ಾನು ಈ ದೇಶವನೂ್ನ, ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ,
ಾಪವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವೆನೆಂಬುವುದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿ ಾಗ, ದುಃಖಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ
*

22:3 ಲೇಖಕನೂ ಾಯರ್ದಶಿರ್.

†

22:14

ಾಜಕವ ಾ್ತ ್ರ ಾರದ ಅಥ ಾ ಾಜವ ಾ್ತ ್ರ ಾರದ.
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ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಲ ಸಿದೆನು’ 20 ಆದುದರಿಂದ, ‘ ಾನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವ ಶಿ ಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂದನೂ್ನ ನೋಡದೆ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಧಮರ್ಸಂ ಾ್ಥಪನೆ

ಅನಂತರ ಅರಸನು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
2 ಅರಸನು
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳ ಹಿರಿಯರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ,
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಓದಿಸಿದನು. 3 ಅರಸನು ಕಂಬದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು, ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವು ಾಗಿಯೂ, ಆತನ ಆ ಾನಿಯಮ, ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ, ಕೈ ಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿಯೂ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವು ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಎದುರು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 4 ತರು ಾಯ ಅರಸನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಳ್, ಅಶೇರ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ,
ಆ ಾಶಸೈ ನ ್ಯ ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ, ಉಪ
ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ
ತರಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗಿರುವ ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೂ, ಾಳನಿಗೂ, ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಾಗೂ
ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ಾಶಸೈ ನ ್ಯಕೂ್ಕ, ಧೂಪ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದ ಾಜರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ಎ ಾ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರ್ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭವನು್ನ
ತರಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗಿರುವ ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ಪುಡಿಪುಡಿ
ಾಡಿಸಿ ಆ ಪುಡಿಯನು್ನ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಾಕಿಬಿಟ್ಟ ನು. 7 ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗಿದ್ದ ದೇವ ಾಸ, ವೇಶ್ಯ ವ ೃ ತಿ್ತಯವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಿದನು. ಆ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಅಶೇರ್ ದೇವತೆಗಳಿ ಾಗಿ ಗು ಾರದ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ನೇಯುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಅನಂತರ
ಗೆಬದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿರುವ ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು
ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಸಿದನು. ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಾಗಿಲಿನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ವರಗಳ ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಿದನು. 9 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ಬಂದ
ಾಜಕರಿಗೆ ಇತರ
ಾಜಕರೊಡನೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಲುಸಿಕಿ್ಕದರೂ, ಅವರಿಗೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.
10 ತಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ೕಲೆಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಹುತಿ ಕೊಡದಂತೆ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲದ್ದ “ತೋಫೆತ್” ಎಂಬ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದನು. 11 ಯೆಹೂದ ಾಜರು
ಸೂಯರ್ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ “ಪವರ್ರೀಮ್” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿ ಾದ ಾ ಾನ್
ಮೆಲೆಕನ ಕೋಣೆಯ ಹತಿ್ತರ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸರು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಆ ಾಜನ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಹತಿ್ತರ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ, ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಾಡಿ ಅವುಗಳ ಧೂಳನು್ನ
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ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಚೀದೋನ್ಯರ
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆ,
ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೆ ೕಷ್, ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ, ವಿಘ್ನಪವರ್ತದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ಥಪಿಸಿದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಅರಸನು ಹೊಲೆ
ಾಡಿದನು. 14 ಕಲು್ಲ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಕಡಿದುಬಿಟು್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮನುಷ ್ಯರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನೂ್ನ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ನು.
ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡಿನು. 16
ೕಷೀಯನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ನೋಡಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ನ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು, ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಬ್ಬ ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವು ನೆರವೇರಿತು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಒಂದು ಸ ಾಧಿಶಿಲೆಯನು್ನ ಕಂಡು, ಅದು
ಏನು? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆ ಊರಿನವರು, “ನೀನು ಈಗ ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಸ ಾಧಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 18 ಆಗ
ೕಷೀಯನು, “ಬಿಡಿರಿ, ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಾರೂ ಮುಟ್ಟ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದೇಶದ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರು ಸ ಾಯರ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದಂಥವುಗಳನು್ನ
ೕಷೀಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದ ಾಗೆ
ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. 20
ೕಷೀಯನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಅವುಗಳ ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದನು.
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ
ಅನಂತರ ಅರಸನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
22 ಇಂಥ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಲಿಸಿದ ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥಪಕರ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸರ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 23 ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ,
ೕಷೀಯನು ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರನೂ್ನ, ಭೂತ ಪೆ್ರ ೕತ ಆ ಾಧಕರನೂ್ನ,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ತೆ ಾಫೀಮ್ ಎಂಬ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ,
ಮೂತಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. 25 ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಬಲದಿಂದಲೂ
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ
ೕಷೀಯನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಅರಸನು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲೂ್ಲ ಆ
ನಂತರದ ಾಲದಲೂ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 26 ಆದರೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲಿದ್ದ
ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರಕೋಪವು ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 27 ಯೆಹೋವನು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದಂತೆ,
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು,
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28
ೕಷೀಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 29 ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹ ನೆಕೋ
ಎಂಬುವವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ
21

2 ಅರಸುಗಳು 23:30

553

2 ಅರಸುಗಳು 24:7

ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ೕಷೀಯನು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಂದ ಹತ ಾದನು. 30
ೕಷೀಯನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ರಥದಲಿ್ಲ
ಾಕಿಕೊಂಡು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಜನರು
ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು
ಅರಸ ಾ ಾಗ
ಅವನು
ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
ಲಿಬ್ನದವ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮಗ ಾದ ಹಮೂಟಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 32 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು. 33 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಇವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಳಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹ ಾತ ದೇಶದ ರಿ ಾ್ಲ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಇವನನು್ನ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ*, ಒಂದು ತ ಾಂತು
ಬಂ ಾರವನೂ್ನ† ದಂಡ ತೆರಬೇ ಾಯಿತು. 34 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು
ೕಷೀಯನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
31

ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೆಂಬ ಹೊಸ
ಹೆಸರನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು
ಅಲಿ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. 35 ಫರೋಹನು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ತನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. ತೆರಿಗೆಕೊಡಬೇ ಾದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
ತನಗೆ ನೇಮಕ ಾದಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಫರೋಹ
ನೆಕೋವನಿಗೆ ತಂದೊಪಿ್ಪ ಸಿದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಾಕೀಮನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ರೂಮನ ಪೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಜೆಬೂ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ
ಾಯಿ. 37 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು.
36 ಯೆಹೋ
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ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹೊರಟು ಬಂದನು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ
ಬಿದ್ದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ ದ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಸಿ್ದೕಯರ, ಅ ಾಮ್ಯರ,
ೕ ಾಬ್ಯರ,
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸುಲಿಗೆಯ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯ ದ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ
ರಕ್ತದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದ ಮನಸೆ್ಸಯ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ
ಹೋದನು. 4 ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಿ
ಾಯಿತು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯಿತು.
5 ಯೆಹೋ
ಾಕೀಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ (ಇತಿ ಾಸ)
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 6 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಅರಸ ಾದನು. 7 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಐಗುಪ್ತದ ಕಣಿವೆಯಿಂದ
ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿವರೆಗೂ ಇದ್ದ, ಎ ಾ್ಲ ಭೂಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನು ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಾಜ್ಯ ಾ್ಯ ಪಿ್ತ ಾಗಿ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ
*

ಾಖೀನನು

23:33 ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಮೂರು ಾವಿರದ ಾಲು್ಕ ನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
ಮೂವತ್ತ ಾಲು್ಕ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

†

23:33 ಒಂದು ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ
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8 ಯೆಹೋ

ಾಖೀನನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ನ ಾನನ ಮಗ ಾದ ನೆಹು ಾ್ಟ ಎಂ ಾಕೆಯು
ಇವನ ಾಯಿ. 9 ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು. 10 ಇವನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. 11 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೂ ಬಂದನು. 12 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಪರಿ ಾರದವರು, ಸೇ ಾಪತಿಗಳು, ಕಂಚುಕಿಗಳು ಇವರೊಡನೆ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಾಡಿಸಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟ ನು. 14 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಭುಗಳನೂ್ನ, ಭಟರನೂ್ನ, ಕ ಾ್ಮರರನೂ್ನ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಾ ಾನ್ಯ ಜನ ಾಗಿದ್ದ ಬಡವರು
ಹೊರ ಾಗಿ
ಾರನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 15 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋ ಾಕೀನನನೂ್ನ, ಅವನ
ಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಕಂಚುಕಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದನು. 16 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಏಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಭಟರನೂ್ನ,
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಕ ಾ್ಮರರನೂ್ನ, ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳೂ ಯುದ್ಧವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 17 ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ಾದ ಮತ್ತನ ್ಯ ಎಂಬುವವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣದವ ಾದ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗ ಾದ ಹಮೂಟಲ್
ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 19 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು. 20 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮೇಲೆಯೂ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರ ಾಡಿ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಡುವಷು್ಟ
ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.
18

25
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸವರ್ಸೈ ನ ್ಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣ ನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ
ಾಡಿದನು. 2 ಅವನು ಅರಸ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 3
ೕರ ಾಮದ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋಯಿತು. 4 ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರು
ಅದೇ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ್ವರವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದ ಅರಸನೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನಿಕರೂ ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅರಸನ ತೋಟದ
ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ಾಗಿಲು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲತು್ತ.
ಅರಸನು ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು. 5 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು
ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ
1
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ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನಿಕರು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಚದರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದರು.
7 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿ ಾಕಿ,
ಅವನ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
8 ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೇವಕನೂ, ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ
ನೆಬೂಜರ ಾನ್ ಎಂಬುವವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. 9 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ,
ಅರಸನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ
ಕಟ್ಟಡಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. 10 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಸುತು್ತಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. 11 ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರನೂ್ನ
ದಲೇ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಮರೆಹೊಕ್ಕವರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. 12 ಹೊಲಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ, ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇಶದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಬಡವರನು್ನ
ಾತ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 13 ಕಸಿ್ದೕಯರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಮ್ರ ದ ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಪೀಠಗಳನೂ್ನ, ಕಡಲಿನ ಆ ಾರದ ಾತೆ್ರ ಯನೂ್ನ ಒಡೆದು ಅವುಗಳ ಾಮ್ರ ವನೂ್ನ
14 ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಉಪ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಬೋಗುಣಿ, ಸಲಿಕೆ, ಕತ್ತರಿ, ಧೂ ಾರತಿ
ದ ಾದ ಾಮ್ರ ದ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 15 ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆ, ಬಟ್ಟಲು
ದ ಾದವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿಸಿದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು,
ಕಡಲೆನಿಸಿಕೊಂಡ* ಾತೆ್ರ ಯು, ಪೀಠಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಾಮ್ರ ವನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕಂಬವು ಹದಿನೆಂಟು
ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. ಪ್ರ ತಿ
ಂದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು
ಳ
ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಾಮ್ರ ದ ಕುಂಭವಿತು್ತ. ಆ ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಾಮ್ರ ದ ಜಾಲರಿಯೂ
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. 18 ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಸೆ ಾಯನು, ಎರಡನೆಯ
ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯ ನು ಮೂರು
ಮಂದಿ ಾ್ವರ ಾಲಕರು, 19 ಸೈ ನ ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಂಚುಕಿ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿದ್ದ ಅರಸನಿಗೆ ಆಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಐದು ಮಂದಿ ಮಂತಿ್ರ ಗಳು, ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕವರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡುವ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಲೇಖಕನು, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರೂ ಇದ್ದರು. 20 ನಂತರ
ನೆಬೂಜರ ಾನನು, ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹ ಾತ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲು, 21 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಹ ಾತ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
17

ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ ನು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ, ಾಫಾನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ಎಂಬುವನನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
23 ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಗೆದಲ್ಯ ನು
ನೇಮಿಸಿದನು.
ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಂದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಜನರೊಡನೆ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ, ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು,
ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನ್, ನೆಟೋಫದವ ಾದ, ತನು್ಹಮೆತನ ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯನು, ಾ ಾ
ಊರಿನವ ಾದ ಾಜನ್ಯ ನು ಇವರೇ. 24 ಗೆದಲ್ಯ ನು ಇವರಿಗೂ ಇವರ ಜನರಿಗೂ, “ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರಿಗೆ
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಸೇವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡಿರಿ. ಆಗ
ನಿಮಗೆ ಒಳಿ ಾಗು ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಜವಂಶದವನೂ,
22

*
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ಎಲೀ ಾಮನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಆದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಆಳುಗ ಡನೆ ಬಂದು
ಗೆದಲ್ಯ ನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ, ಕಸಿ್ದೕಯರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 26 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ
ಚಿಕ್ಕವರೂ, ದೊಡ್ಡವರೂ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು.
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದು್ದ
ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಾನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ,
ಅವನನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಗೆ ತಂದನು. 28 ಅಲ್ಲದೆ ಅವನೊಡನೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ಾತ ಾಡಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 29 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಸೆರೆಯ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
30 ಅವನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳು
ಊಟ ಾಡಿದನು.
ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ ಅರಸನಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
27
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1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತವು ಅದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾದ ಎಜ್ರ ನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತವು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟಿ್ಟ
ಂದಿಗೆ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಮೇಲಿನ ಾವೀದನ ಆಡಳಿತದ ವೃ ಾ್ತಂತದೊಂದಿಗೆ ಇದು
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನ ಕಥೆಯ ನಿಕಟ ಚಿತ್ರ ಣ ಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿ ಾಲ ನೋಟವು ಾ್ರ ಚೀನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಜಕೀಯ
ಮತು್ತ ಾಮಿರ್ಕ ಇತಿ ಾಸವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ. ಪೂ. 450-400 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇದು ಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಮರಳಿಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಎಂಬುದು
ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ. 1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 3:19-24 ರಲಿ್ಲರುವ ಪಟಿ್ಟಯು ಾವೀದನ ವಂ ಾವಳಿಯನು್ನ
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲಿನ ನಂತರದ ಆರನೇ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಾ್ರ ಚೀನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಮುಂದಿನ ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು 1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಸೆರೆ ಾಸದ ನಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಇದು
ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಕುಲಗಳ ದ ಣ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಗಮನವನು್ನ
ಕೇಂದಿ್ರ ೕಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಲಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಉದೆ್ದೕಶಿಸ ಾಗಿದೆ.
ದೇವರು ಾವೀದನ ಮನೆತನವನು್ನ ಅಥ ಾ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಲು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ೌರವಿಸಿದನು. ಭೂಲೋಕದ ಅರಸರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾವೀದ
ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದನು, ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಆ ಾಧಿಸಬಹುದು. ಸೊಲೊ ೕನನ ದೇ ಾಲಯವು ಾಬೆಲಿನವರ ಆಕ್ರ ಮಣದಿಂದ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ಚರಿತೆ್ರ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂ ಾವಳಿಗಳು — 1:1-9:44
2. ೌಲನ ಮರಣ — 10:1-14
3. ಾವೀದನ ಅಭಿಷೇಕ ಮತು್ತ ಾಜತ್ವ — 11:1-29:30
ಆ ಾಮನಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಂ ಾವಳಿ
ಆ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು; ಸೇತ್, ಎನೋಷ್, 2 ಕೇ ಾನ್, ಮಹಲಲೇಲ್, ಯೆರೆದ್, 3 ಹನೋಕ್,
ಮೆತೂಷೆಲಹ, ಲೆಮೆಕ್, 4 ನೋಹ, ಶೇಮ್, ಾಮ್, ಯೆಫೆತ್ ಎಂಬವರು.
1

ಯೆಫೆತರು

5 ಯೆಫೆತನ ಸಂ

ಾನದವರು ಾರೆಂದರೆ; ಗೋಮೆರ್, ಾಗೋಗ್,
ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ ತೀ ಾಸ್ ಎಂಬವರು. 6 ಗೋಮೆರನ ಸಂ ಾನದವರು

ಾದಯ್, ಾ ಾನ್, ತೂಬಲ್,
ಾರೆಂದರೆ; ಅಷೆ ನೆ
್ಕ ಜ್, ರೀಫತ್
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ಮತು್ತ ತೋಗಮರ್ ಎಂಬವರು.
ಾ ಾನನ ಸಂ ಾನದವರು
ಕಿತಿ್ತೕಮ್, ದೋ ಾನೀಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳವರು.
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ಾರೆಂದರೆ ಎಲೀಷ,

ಾಷೀರ್ಷ್,

ಾಮನ್ಯರು
ಾ ಾನ ಸಂ ಾನದವರು
ಾರೆಂದರೆ ಕೂಷ್, ಮಿಚ್ರ ಯಿಮ್, ಪೂಟ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬವರು.
9 ಕೂಷನ ಸಂ ಾನದವರು: ಸೆ ಾ, ಹವೀಲ, ಸಬ್ತ, ರಮ್ಮ ಸಬೆ್ತಕ ಎಂಬುವರು. ರಮ್ಮ ನ ಸಂ ಾನದವರು:
ಶೆಬ ಮತು್ತ ದೆ ಾನ್ ಎಂಬವರು. 10 ಕೂಷನು ನಿ ್ರ ೕದನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವನು ಈ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಪ್ರ ಥಮ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿ ಾಜನೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದನು. 11 ಮಿಚ್ರ ಯಿಮ್ಯರಿಂದ ಲೂದ್ಯರೂ,
ಅ ಾಮ್ಯರೂ, ಲೆ ಾಬ್ಯರೂ, ನಫು ್ತಹ ್ಯರೂ, 12 ಪತು್ರ ಸ ್ಯರೂ, ಕಸು್ಲಹ ್ಯರೂ, ಕ ್ತೕಯರ್ರೂ ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಕಸು್ಲಹ ್ಯ ರಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದರು. 13 ಾ ಾನ್ ವಂಶದಲಿ್ಲ
ದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ಸೀದೋನ್,
ನಂತರ ಹೇತ್ ಎಂಬವನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಬೂಸಿಯರೂ, ಅ ೕರಿಯರೂ, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರೂ,
15 ಹಿವಿ್ವಯರೂ, ಅಕಿರ್ಯರೂ, ಸೀನಿಯರೂ, 16 ಅ ಾರ್ದಿಯರೂ, ಚೆ ಾರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಹ ಾತಿಯರೂ
ಾ ಾನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು.
8

ಶೇಮನ ವಂ ಾವಳಿ
ಶೇಮನ ಸಂ ಾನದವರು: ಏ ಾಮ್, ಅಶೂ್ಶರ್, ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಲೂದ್, ಅ ಾಮ್, ಊಚ್, ಹೂಲ್,
ಗೆತೆರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷೆಕ್ ಎಂಬುವರು. 18 ಅಪರ್ಕ್ಷದನಿಂದ ಶೆಲಹನೂ ಮತು್ತ ಶೆಳಹನಿಂದ ಏಬೆರನೂ
ಹುಟಿ್ಟದನು. 19 ಏಬೆರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಪೆಲೆಗ್ (ವಿಂಗಡನೆ) ಎಂಬ ಹೆಸರು.
ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಜನರು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವನ ತಮ್ಮ ನ ಹೆಸರು
ಾ್ತನ್. 20
ೕ ಾ್ತನನ
ಸಂ ಾನದವರು: ಅಲೊ್ಮೕ ಾದ್, ಶೆಲೆಫ್, ಹಚ ಾರ್ವೆತ್, ಯೆರಹ, 21 ಹದೋ ಾಮ್, ಊಜಾಲ್, ದಿಕ್ಲ,
22 ಎ ಾಲ್, ಅಬೀ ಾಯೇಲ್, ಶೆ ಾ, 23 ಓಫೀರ್, ಹವೀ ಾ ಮತು್ತ
ೕ ಾಬ್ ಎಂಬುವರು. 24 ಶೇಮನ
ಸಂ ಾನದವರು: ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಶೆಲಹ, 25 ಏಬೆರ್, ಪೆಲೆಗ್, ರೆಯೂ, 26 ಸೆರೂಗ್, ಾಹೋರ್, ತೆರಹ,
27 ಅ ಾ್ರ ಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ ಅಬ್ರ ಾಮ ಎಂಬುವರು.
17

ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂ ಾವಳಿ
ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು: ಇ ಾಕ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್.
29 ಇ ಾ್ಮಯೇಲರ ವಂ ಾವಳಿ: ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ
ದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೆ ಾ
ೕತ್, ಆ ಮೇಲೆ
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಕೇ ಾರ್, ಅದೆ್ಬಯೇಲ್, ಮಿ ಾ್ಸಮ್, 30 ಮಿಷ್ಮ, ದೂ ಾ, ಮಸ್ಸ, ಹದದ್, ತೇಮ,
31 ಯೆಟೂರ್, ಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ ಕೇದೆಮ್ ಎಂಬುವರು.
32 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಉಪಪತಿ್ನ
ಾದ ಕೆಟೂರಳ ಸಂ ಾನದವರು: ಜಿ ಾ್ರ ನ್,
ಾನ್, ಮೆ ಾನ್,
ಮಿ ಾ್ಯ ನ್, ಇ ಾ್ಬಕ್ ಮತು್ತ ಶೂಹ ಎಂಬವರು.
ಾನನು ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ದೆ ಾನ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಪಡೆದನು.
33 ಏಫ, ಏಫೆರ್, ಹನೋಕ್, ಅಬೀದ, ಎ ಾ್ದಯ ಎಂಬವರು ಮಿ ಾ್ಯ ನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೆಟೂರಳ ಸಂತತಿಯವರು. 34 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾರಳಿಂದ ಇ ಾಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಏ ಾವ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಇ ಾಕನ ಮಕ್ಕಳು.
28 ಅಬ್ರ

ಏ ಾವನ ವಂಶಜರು
ಏ ಾವನ ವಂಶಸ್ಥರು
ಾರೆಂದರೆ ಎಲೀಫಜ್, ರೆಯೂವೇಲ್, ಯೆಯೂಷ್, ಯ ಾಮ್ ಮತು್ತ
ಕೋರಹ ಇವರೇ. 36 ಎಲೀಫಜನ ಮಕ್ಕಳು: ತೇ ಾನ್, ಓ ಾರ್, ಜೆಫೀ, ಗ ಾಮ್, ಕೆನಜ್; ತಿಮ್ನ ಮತು್ತ
ಅ ಾಲೇಕ್ ಎಂಬವರು. 37 ರೆಯೂವೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ನಹತ್, ಜೆರಹ, ಶಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜ್ಜ.
35

ಎದೋಮಿನ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಲೋಟಾನ್, ಶೋ ಾಲ್, ಚಿಬೊ್ಬೕನ್, ಅ ಾಹ, ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್
ಮತು್ತ ದೀ ಾನ್ ಸೇಯೀರನ ಮಕ್ಕಳು. 39 ಲೋಟಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋರೀ ಮತು್ತ ಹೋ ಾಮ್.
ಲೋಟಾನನ ತಂಗಿ ತಿಮ್ನ. 40 ಶೋ ಾಲನ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ಯ ನ್, ಾನಹತ್, ಏ ಾಲ್, ಶೆಫೀ ಮತು್ತ ಓ ಾಮ್.
ಚಿಬೊ್ಬೕನನ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ಯ ಹ ಮತು್ತ ಅ ಾಹ. 41 ಅ ಾಹನ ಮಗನು ದೀಶೋನ್. ದೀಶೋನನ ಮಕ್ಕಳು
38 ಸೇಯೀರನಿಂದ
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ಮಕ್ಕಳು ಬಿ ಾ್ಹನ್, ಜಾ ಾನ್ ಮತು್ತ

ಾ ಾನ್.

ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸರು ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅರಸರು
ಆಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಬೆ
ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬೆಳನು
ದಲನೆಯವನು. ಅವನ ಾಜ ಾನಿ
ಹೆಸರು ದಿ ಾ್ಹ ಾ. 44 ಬೆಳನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಬೊಚ್ರ ದವ ಾದ ಜೆರಹನ ಮಗ
ೕ ಾಬನು ಅಧಿಪತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದನು. 45
ೕ ಾಬನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತೇ ಾನೀಯರ ದೇಶದವ ಾದ ಹು ಾಮನು ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು.
46 ಹು ಾಮನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಬೈ ಲಿನಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯ ನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬೆದದನ ಮಗ ಾದ
ಹದದನು ಅರಸ ಾದನು. ಅವನ ಾಜ ಾನಿಯ ಹೆಸರು ಅವೀತ್. 47 ಹದದನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಮಸೆ್ರ ೕಕದವ ಾದ ಸ ಾ್ಲಹನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 48 ಸ ಾ್ಲಹನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ರೆಹೋಬೋತ್ ಊರಿನ ೌಲನು ಅರಸ ಾದನು. 49 ೌಲನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಕೊ್ಬೕರನ
ಮಗ ಾದ ಾ ಾ್ಹ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. 50 ಾ ಾ್ಹ ಾನ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹದದನು ಅರಸ ಾದನು. ಅವನ
ಾಜ ಾನಿಯ ಹೆಸರು ಾಗೀ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮೆಹೇಟಬೇಲ್; ಆಕೆ ಮೇಜಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ಮಟೆ್ರ ೕದಳ ಮಗಳು, 51 ಹದದನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಎದೋಮ್ಯ ಕುಲಪತಿಗ ಾದವರು ಾರೆಂದರೆ, ತಿಮ್ನ, ಅಲ್ಯ,
ಯೆತೇತ್, 52 ಒಹೋಲಿ ಾಮ, ಏಲ, ಪೀನೋನ್, 53 ಕೆನೆಜ್, ತೇ ಾನ್, ಮಿ ಾ್ಚರ್, 54 ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಇ ಾಮ್ ಇವರೇ.
43
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ
ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್,
ಜೆಬುಲೂನ್, 2 ಾನ್,
ೕಸೇಫ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಾದ್ ಮತು್ತ ಆಶೇರ್.
3 ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಏರ್, ಓ ಾನ್ ಮತು್ತ ಶೇ ಾಹ ಎಂಬ ಮೂರು ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಶೂನನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾನಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು. ಯೆಹೂದನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಏರನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 4 ಯೆಹೂದನ ಸೊಸೆ ಾದ
ಾ ಾರಳು ಅವನಿಂದ ಪೆರೆಚ್ ಮತು್ತ ಜೆರಹ ಎಂಬವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
5 ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳು. ಪೆರೆಚನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚೊ್ರ ೕನ್ ಮತು್ತ ಹಮೂಲ್. 6 ಜೆರಹನ ಐದು
ಮಕ್ಕಳು ಜಿಮಿ್ರ, ಏ ಾನ್, ಹೇ ಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್ ಮತು್ತ ಾ ಾ. 7 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದ *ಆ ಾರನು ಕಮೀರ್ಯನ ಮಗನು. 8 ಏ ಾನನ
ಮಗನು ಅಜಯರ್ನು. 9 ಹೆಚೊ್ರ ೕನನ ಮಕ್ಕಳು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನು, ಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೆಲೂ ಾಯ್ ಎಂಬುವರು.

ಾಮನ ವಂ ಾವಳಿ ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಪೂವರ್ಜರು
ಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಪ್ರ ಭು ಾದ
ನಹಶೋನನು್ನ ಪಡೆದನು. 11 ನಹಶೋನನು ಸಲ್ಮ ನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಸಲ್ಮ ನು ಬೋವಜನನು್ನ ಪಡೆದನು.
12 ಬೋವಜನು ಓಬೇದನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಓಬೇದನು ಇಷಯನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13 ಇಷಯನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು ಎಲೀ ಾಬ್, ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಅಬೀ ಾ ಾಬ್, 14 ಮೂರನೆಯವನು ಶಿಮ್ಮ, ಾಲ್ಕನೆಯವನು
ನೆತನೇಲ್, ಐದನೆಯವನು ರದೆ್ದ ೖ. 15 ಆರನೆಯವನು ಓಚೆಮ್, ಏಳನೆಯವನು ಾವೀದ್. 16 ಚೆರೂಯ
ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈ ಲರು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು. ಅಬೆ್ಷ ,ೖ
ೕ ಾಬ ಮತು್ತ ಅ ಾಹೇಲ್ ಎಂಬವರು
ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳು. 17 ಅಬೀಗೈ ಲಳು ಅ ಾಸನ ಾಯಿ. ಇ ಾ್ಮಯೇಲ ಾದ ಯೆತೆರ್ ಎಂಬವನು ಅವನ
ತಂದೆ.
ಾಲೇಬನ ವಂ ಾವಳಿ
10

*

2:7 ಆ ಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದ ಕೊಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದ ಬಚಿ್ಚಡುವ ಮೂಲಕ ಇವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ
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18 ಹೆಚೊ್ರ ೕನನ ಮಗ

ಾಲೇಬ. ಇವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಜೂಬಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಯೆ
ೕರ್ತಳಿಂದಲೂ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಯೇಷೆರ್, ಶೋ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅದೋರ್ನ್
ಎಂಬವರು. 19 ಅಜೂಬಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಾಲೇಬನು ಎಫಾ್ರ ತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಹೂರನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 20 ಹೂರನು ಊರಿಯನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಊರಿಯನು ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ
ಪಡೆದನು.
21 ಹೆಚೊ್ರ ೕನನು ಅರವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ
ಾಕೀರನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಸೆಗೂಬನನು್ನ ಪಡೆದಳು. 22 ಸೆಗೂಬನು ಾಯೀರನನು್ನ
23 ಗೆಷೂಯರ್ರು
ಪಡೆದನು; ಇವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೂ್ತ ್ಮರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇದ್ದವು.
ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರು
ಾಯೀರನ ಸಂ ಾನದವರಿಂದ
ಾಯೀರಿನ ಾ್ರ ಮಗಳನೂ್ನ ಕೆನತ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ
ಾ್ರ ಮಗಳನು್ನ, ಒಟು್ಟ ಅರವತು್ತ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡರು.
ಈ ಸಂ ಾ್ಥನದವರೆಲ್ಲರೂ
24
ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ
ಾಕೀರನ ಗೋತ್ರ ದವರು.
ಹೆಚೊ್ರ ೕನನು ಾಲೇಬನ ಎಫಾ್ರ ತದಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಅಬೀಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅಷೂ್ಹರನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಇವನು
ತೆಕೋವದವರ ಮೂಲಪುರುಷನು.
ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ವಂ ಾವಳಿ
ಹೆಚೊ್ರ ೕನನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದ ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನಿಗೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳು:
ಾಮ್ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು
ಾಗೆಯೇ ಬೂನ, ಓರೆನ್, ಓಚೆಮ್, ಅಹೀಯ ಎಂಬುವರು ಅನಂತರ ಹುಟಿ್ಟದವರು. 26 ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನಿಗೆ
ಅಟಾರ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯು ಓ ಾಮನ ಾಯಿ. 27 ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗ ಾದ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಾಚ್,
ಾಮೀನ್ ಮತು್ತ ಏಕೆರ್ ಇವರೇ. 28 ಓ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಶಮೆ್ಮ ೖ
ಮತು್ತ
ಾದ ಎಂಬುವವರು. ಶಮೆ್ಮ ೖ ನ ಮಕ್ಕಳು ಾ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬಿಷೂರ್. 29 ಅಬಿಷೂರನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಹೈ ಲ್. ಈಕೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಬ ನ್ ಮತು್ತ
ಲೀದ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು.
30 ಾ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲೆದ್ ಮತು್ತ ಅಪ್ಪಯಿಮ್ ಎಂಬುವವರು. ಸೇಲೆದನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು.
31 ಅಪ್ಪಯಿಮನ ಮಗ ಇಷಿ್ಷೕ. ಇಷಿ್ಷೕಯನ ಮಗ ಶೇ ಾನ್. ಶೇ ಾನನ ಮಗ ಅಹೆ್ಲ ೖ. 32 ಶಮೆ್ಮ ೖ ಯ
ತಮ್ಮ ಾದ
ಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಯೆತೆರ್ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನ್ ಇವರೇ.
ಯೆತೆರನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ
ಸತ್ತನು. 33
ೕ ಾ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಪೆಲೆತ್ ಮತು್ತ ಜಾಜ ಎಂಬುವವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ
ಸಂ ಾನದವರು.
34 ಶೇ ಾನನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ
ಯಹರ್ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತ ಸೇವಕನಿದ್ದನು. 35 ಶೇ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಯಹರ್ನಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಅತೆಯನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 36 ಅತೆ ಾ ಾನನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಾ ಾನನು ಜಾ ಾದನನು್ನ ಪಡೆದನು. 37 ಜಾ ಾದನು ಎಫಾ್ಲಲನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಎಫಾ್ಲಲನು ಓಬೇದನನು್ನ
38 ಓಬೇದನು ಯೇಹೂವನು್ನ ಪಡೆದನು; ಯೇಹೂವು ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಪಡೆದನು.
39 ಅಜಯರ್ನು ಹೆಲೆಚನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಹೆಲೆಚನು ಎ ಾ್ಲಸನನು್ನ ಪಡೆದನು. 40 ಎ ಾ್ಲಸನು ಸಿಸೆ್ಮ ೖ ಯನು್ನ
41 ಶಲೂ್ಲಮನು ಯೆಕ ಾ್ಯ ಹನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಪಡೆದನು; ಸಿಸೆ್ಮ ೖ ಯು ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಯೆಕ ಾ್ಯ ಹನನು ಎಲೀ ಾಮನನು್ನ ಪಡೆದನು.
25

ಾಲೇಬನ ಗೋತ್ರ ಗಳು
ಯೆರಹೇಲ್ಮ ನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಾಲೇಬನ ಸಂ ಾನದವರು:
ಚೊಚ್ಚಲನು ಜೀಫ್ಯರ
43
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಮೇಷನು, ಎರಡನೆಯವನು
ಾರೇಷನು.
ಾರೇಷನು ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನು. ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕೋರಹ, ತಪೂ್ಪಹ, ರೆಕೆಮ್ ಮತು್ತ ಶೆಮ. 44 ಶೆಮ್ಯ ರಿಂದ
ರಹಮ್ಯರು, ರಹಮ್ಯ ರಿಂದ
ಕೆರ್ ಾಮ್ಯರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 45 ರೆಕೆಮನು ಶಮೆ್ಮ ೖ ನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಶಮೆ್ಮ ೖ ನಿಂದ ಮ ೕನ್ಯರು, ಮ ೕನ್ಯರಿಂದ ಬೇತ್ಚೂರಿನವರು ಹುಟಿ್ಟದರು.
46 ಾಲೇಬನ ಉಪಪತಿ್ನ
ಾದ ಏಫಳಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್,
ೕಚ ಮತು್ತ ಾಜೇಜ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು.
47 ಾ ಾನನು ಾಜೇಜನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಾದೈ ಯಳಲಿ್ಲ ರೆಗೆಮ್,
ೕ ಾಮ್, ಗೇ ಾನ್, ಪೆಲೆಟ್,
42
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ಏಫ ಮತು್ತ ಾಫ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಾಲೇಬನ ಉಪಪತಿ್ನ ಾದ
ಾಕಳಲಿ್ಲ ಶೆಬೆರ್
ಮತು್ತ ತಿಹರ್ನ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 49 ಇವಳಲಿ್ಲ ಮದ್ಮ ನ ್ನದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಾಫ್;
ಮಕೆ್ಬೕ ಾ ಮತು್ತ ಗಿಬ್ಯ ಪಟ್ಟಣದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಶೆವ ಇವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಾಲೇಬನ ಮಗಳು
ಅ ಾ. 50 ಾಲೇಬನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಫಾ್ರ ತಳ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಹೂರನ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮರ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಶೋ ಾಲ್, 51 ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಸಲ್ಮ ಮತು್ತ ಬೇ ಾ್ಗದೇರಿನ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಾರೇಫ್. 52 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಶೋ ಾಲನ ಸಂ ಾನದವರು
ಾರೋಯೆ, ಾನಹತಿಯರ ಅಧರ್ ಜನರು, 53 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಕುಟುಂಬಗಳವರು, ಯೆತೆರಿನವರು,
ಪೂತ್ಯರು, ಶು ಾತ್ಯರು ಮತು್ತ ಮಿ ಾ್ರ ಗ ್ಯರು ಇವರೇ. ಇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಜ ಾಂಗ ಚೊ ಾ್ರ ತ ್ಯರೂ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ಯರೂ. 54 ಸಲ್ಮ ನಿಂದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್, ನೆಟೋಫಾ, ಅಟರೋತ್, ಬೇತೊ್ಯೕ ಾಬ್ ಊರುಗಳವರೂ,
ಚೊಗರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾನಹತಿಯರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಜನರೂ ಹುಟಿ್ಟದರು. 55
ಾಬೇಚಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾಖಲೆಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವುದರಲೂ್ಲ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಲೂ್ಲ
ಪ್ರ ವೀಣ ಾದ ತಿ ಾ್ರ ತ ್ಯರು, ಶಿ ಾ್ಗತ ್ಯರು ಮತು್ತ ಸೂ ಾತ್ಯರು, ಇವರು ರೇ ಾಬನ ಮನೆಯವರ ಮೂಲ
ಪುರುಷ ಾಗಿರುವ ಹಮತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಕೇನ್ಯರು.

3
ಾವೀದನ ವಂ ಾವಳಿ
ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು:
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಅ ್ನೕನನು, ಇವನು
ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನವ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಎರಡನೆಯವನು ಾನಿಯೇಲನು, ಇವನು
ಕಮೇರ್ಲ್ಯ ಾದ ಅಬೀಗೈ ಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 2 ಮೂರನೆಯವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮ್, ಇವನು ಗೆಷೂರಿನ
ಅರಸ ಾದ ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಾಕಳ ಮಗನು. ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅದೋನೀಯ. ಇವನು
ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಪುತ್ರ ನು. 3 ಐದನೆಯವನು ಶೆಫಟ್ಯ, ಇವನು ಅಬೀಟಲಳ ಮಗನು. ಆರನೆಯವನು ಇ ಾ್ರ ಮ್.
ಇವನು ಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಗ್ಲಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 4 ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಾವೀದನಿಗೆ
ಆರು ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಏಳು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು
ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 5 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಶಿಮ್ಮ, ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್, ಸೊಲೊ ೕನ್ ಎಂಬ ಾಲು್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಬತೂ್ಷವಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ಹರ್, ಎಲೀ ಾಮ್, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, 7 ನೋಗ, ನೆಫೆಗ್, ಾಫೀಯ,
8 ಎಲೀ ಾಮ್, ಎ ಾ್ಯ ದ್, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್ ಎಂಬ ಒಂಬತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದರು.
9 ಉಪಪತಿ್ನ
ಾರಿಂದಲೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಾ ಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಣು್ಣಮಗಳೂ ಾವೀದನಿಗೆ
ಇದ್ದಳು.
1

ಸೊಲೊ ೕನನ ವಂಶಜರು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ರೆಹ ಾ್ಬಮ; ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಅಬೀಯನು. ಅಬೀಯನ ಮಗ ಆಸ;
ಆಸನ ಮಗ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ; 11 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಯೆಹೋ ಾಮ್; ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ
ಅಹಜ್ಯ ನು, ಅಹಜ್ಯ ನ ಮಗ
ೕ ಾಷನು. 12
ೕ ಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯ. ಅಮಚ್ಯ ಮಗ ಅಜಯರ್;
ಅಜಯರ್ನ ಮಗ
ೕ ಾಮ್. 13
ೕ ಾಮನ ಮಗ ಆ ಾಜ; ಆ ಾಜನ ಮಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಮನಸೆ್ಸಯು. 14 ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಆ ೕನ್; ಆ ೕನನ ಮಗ
ೕಷೀಯ.
15
ೕಷೀಯನ ಮಕ್ಕಳು: ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ
ೕ ಾ ಾನ್, ಎರಡನೆಯವನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮ್,
ಮೂರನೆಯವನು ಚಿದಿ್ಕೕಯ, ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಶಲೂ್ಲಮ್. 16 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗ ಯೆಕೊನ್ಯ ನು;
ಯೆಕೊನ್ಯ ನ ಮಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು.
10

ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ವಂಶಜರು
ಾಬಿಲೋನಿಯರಿಂದ ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಕೊನ್ಯ ನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲ್,
18 ಮಲಿ್ಕೕ ಾಮ್, ಪೆ ಾಯ್, ಶೆನಚ್ಚರ್, ಯೆಕಮ್ಯ, ಹೋ ಾಮ್ ಮತು್ತ ನೆದಬ್ಯ ಎಂಬ ಏಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.
17

1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 3:19

562

1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 4:19

ಪೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳು: ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್
ಮತು್ತ ಹನನ್ಯ. ಶೆಲೋಮೀತ್ ಎಂಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಳು. 20 ಇವರಲ್ಲದೆ ಪೆ ಾಯನಿಗೆ ಹಷುಬ,
ಓಹೆಲ್, ಬೆರೆಕ್ಯ, ಹಸದ್ಯ ಮತು್ತ ಯೂಷಬ್ ಹೆಸೆದ್ ಎಂಬ ಐದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 21 ಹನನ್ಯ ನ
ಸಂ ಾನದವರು: ಪೆಲಟ್ಯ, ಯೆ ಾಯ ಮತು್ತ ರೆಫಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಅ ಾರ್ನ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಶೇಕನ್ಯ.
22 ಶೆಕನ್ಯ ನ ಮಗ ಶೆ ಾಯ. ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ಆರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು: ಹಟೂ್ಟ ಷ್, ಇ ಾಲ್,
ಾರೀಹ,
ನೆಯಯರ್ ಮತು್ತ ಾಫಾಟ್. 23 ನೆಯಯರ್ನ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು: ಎಲೊ್ಯೕಗೆನೈ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ
ಅಜಿ್ರ ೕ ಾಮ್. 24 ಎಲೊ್ಯೕಗೆನೈ ಯನ ಏಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು: ಹೋದವ್ಯ, ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬ್, ಪೆ ಾಯ, ಅಕೂ್ಕಬ್,
ೕ ಾ ಾನ್, ದೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಅ ಾನೀ.
19

4

ಯೆಹೂದನ ವಂ ಾವಳಿ
1 ಯೆಹೂದನ ಸಂ ಾನದವರು: ಪೆರೆಚ್, ಹೆಚೊ್ರ ೕನ್, ಕಮೀರ್, ಹೂರ್ ಮತು್ತ ಶೋ ಾಲ್. 2 ಶೋ ಾಲನ
ಮಗ ಾದ ರೆ ಾಯನು ಯಹತನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಯಹತನು ಅಹೂಮೈ ಮತು್ತ ಲಹದ್ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಇವರು ಚೊರ್ರ ದ ಕುಟುಂಬದವರು.
3 ಇಜೆ್ರ ಯೇಲ್, ಇಷ್ಮ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಬಷ್ ಇವರು ಎಟಾಮಿನವರ ಮೂಲಪುರುಷರು. ಹಚೆಲೆಲ್
ೕನೀ
ಎಂಬವಳು ಇವರ ತಂಗಿ. 4 ಗೆದೋರಿನ ಮೂಲಪುರುಷನು ಪೆನೂವೇಲನು. ಹೂ ಾಹ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷನು
ಏಜೆರ್. ಇವರು ಎಫಾ್ರ ಾಹಳ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಹೂರನ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಹೂರನೇ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನು.
5 ತೆಕೋವದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಷೂ್ಹರನಿಗೆ ಹೆ ಾಹ ಮತು್ತ
ಾರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. 6 ಅಹುಜಾ್ಜಮ್, ಹೇಫೆರ್ ತೇ ಾನ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಅಹ ಾ್ಟಯರ್ರೂ ಎಂಬುವವರು
ಾರಳ ಸಂ ಾನದವರು. 7 ಹೆ ಾಹಳ ಮಕ್ಕಳು: ಚೆರೆತ್ ಇಚಾ್ಹರ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ನ ನ್ ಎಂಬುವವರು.
8 ಕೋಚನಿಂದ ಅನೂಬ್ ಮತು್ತ ಚೊಬೇಬ್ ಹುಟಿ್ಟದರು. ಅಹರ◌ೆ್ಹೕಲನು ಾರುಮನ ಮಗನು. ಕೋಚನು
ಇವರ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ. 9
ಾಬೇಚನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಲಿ್ಲ ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇವನನು್ನ ಬಹು ವೇದನೆಯಿಂದ ಹೆತೆ್ತನೆಂದು ಇವನ ಾಯಿ ಇವನಿಗೆ
ಾಬೇಚನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
10
ಾಬೇಚನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ನನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯ ವನು್ನ
ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕೃ ಾಹಸ್ತದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಇರಿಸಿ
ಾವ ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ
ರ ಸ ಾರದೇ?” ಎಂದು
ರೆಯಿಡಲು ದೇವರು ಅವನ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದನು.
11 ಶೂಹನ ಸಹೋದರ ಾದ ಕೆಲೂಬನು ಮೆಹೀರನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಮೆಹೀರನು ಎಷೊ್ಟೕನನ ತಂದೆ.
12 ಎಷೊ್ಟೕನನಿಂದ ಬೇ ಾ್ರ ಫ, ಾಸೇಹ, ತೆಹಿನ್ನ ಎಂಬ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇವರು ರೇ ಾಹ್ಯರು.
ತೆಹಿನ್ನ ನು ಾಹಷ್ ಪಟ್ಟಣದವರ ಮೂಲಪುರುಷನು. 13 ಕೆನಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಸೆ ಾಯ
ಎಂಬುವವರು. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಹತತ್ ಮತು್ತ ಮೆ
ೕನೋತೈ. 14 ಮೆ
ೕನೊತೈ ಯು
ಒಫಾ್ರ ಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಸೆ ಾಯನು ಶಿಲಿ್ಪ ಗ ಾದ ಗೇಹ ಾಷೀಮ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ
ೕ ಾಬನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 15 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನ ಸಂ ಾನದವರು ಈರು, ಏಲಹ್ ಮತು್ತ ಾಮ್. ಏಲನ
ಮಗ ಾದ ಕೆನಜ್.
16 ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಜೀಫ್, ಜೀಫಾ, ತೀಯರ್ ಮತು್ತ ಅಸರೇಲ್ ಎಂಬುವವರು. 17 ಎಜ್ರ ನ
ಮಕ್ಕಳು: ಯೆತೆರ್, ಮೆರೆದ್, ಏಫೆರ್ ಮತು್ತ
ಾಲೋನ್ ಎಂಬುವವರು. ಮೆರೆದನು ಫರೋಹನ
ಮಗ ಾದ ಬಿತೆ್ಯಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಮಿ ಾರ್ಮ್,
18 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ಶಮೆ್ಮ ೖ, ಎಷೆ್ಟ ೕವದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಇಷ್ಬಹ ಇವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಅವನ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯು ಗೆದೋಯರ್ರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಯೆರೆದ್, ಸೋಕೋವಿನವರ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಹೆಬೆರ್ ಮತು್ತ ಜಾನೋಹದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಯೆಕೂತೀಯೇಲ್ ಇವರನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 19 ನಹಮನ ತಂಗಿಯೂ, ಹೋದೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಗಮ್ಯ ರ್ದ
ಕೆಯೀಲದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದನು, ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಎಷೆ್ಟ ೕವದವರ
ಾ ಾತ್ಯ ಸಂ ಾನದ
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ಮೂಲಪುರುಷ ಾದನು.
ಶೀ ೕನನ ಮಕ್ಕಳು: ಅ ್ನೕನ್, ರಿನ್ನ, ಬೆ ಾ್ಹ ಾನ್ ಮತು್ತ ತೀಲೋನ್.
ಇಷಿ್ಷೕಯನ ಮಕ್ಕಳು:
ೕಹೇತ್ ಮತು್ತ ಬೆನೊ್ಜಹೇತ್.
21 ಯೆಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಶೇಲಹನ ಸಂ ಾನದವರು: ಲೇ ಾಹ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಏರ್,
ಮರೇಷದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಲದ್ದ, ಬೇತಷೆ್ಬೕಯದಲಿ್ಲರುವ ನೇಯಿ ಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳವರು,
22
ಕೀಮನು ಕೋಜೇಬದವರು
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊರೆತನ ನಡಿಸಿ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ
ೕ ಾಷ್ ಮತು್ತ ಾ ಾಫ್ ಇವರೇ. (ಇವು ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳು.) 23 ಮೇಲೆ ಕಂಡ
ಜನರು ಕುಂ ಾರರು. ಅವರು ನೆಟಾಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಗೆದೇರ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಅರಸನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
20

ಸಿಮೆ

ೕನನ ವಂ ಾವಳಿ
ೕನನ ಮಕ್ಕಳು: ನೆಮೂವೇಲ್,
ಾಮೀನ್,
ಾರೀಬ್, ಜೆರಹ ಮತು್ತ ೌಲ. 25 ೌಲನ
ಮಗ ಶಲು್ಲಮ್. ಇವನ ಮಗ ಮಿ ಾ್ಸಮ್. ಮಿ ಾ್ಸಮನ ಮಗ ಮಿಷ್ಮ. 26 ಮಿ ಾ್ಮ ನ ಸಂ ಾನದವರು: ಇವನ
ಮಗ ಹಮೂ್ಮ ವೇಲ್, ಇವನ
ಮ್ಮ ಗ ಜಕೂ್ಕರ್. ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನು ಶಿಮಿ್ಮೕ. 27 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಹದಿ ಾರು ಜನರು
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ಆರು ಜನರು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. ಅವನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಕುಲವು ಯೆಹೂದ ಕುಲದಷು್ಟ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
24 ಸಿಮೆ
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ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ತನಕ ಅವರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವು: ಬೇಷೆರ್ಬ,
ೕ ಾದ್, ಹಚರ್
ಷೂ ಾಲ, 29 ಬಿಲ್ಹ, ಎಚೆಮ್, ತೋ ಾದ್, 30 ಬೆತೂವೇಲ್, ಹೊಮರ್, ಚಿಕ್ಲಗ್, 31 ಬೇತ್ ಮ ಾರ್ಬೋತ್,
ಹಚರ್ ಸೂಸೀಮ್, ಬೆತ್ ಬಿರೀ ಮತು್ತ ಾರಯಿಮ್. 32 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಐದು ಾ್ರ ಮಗಳು ಏಟಾಮ್,
ಅಯಿನ್, ರಿ ್ಮೕನ್, ತೋಕೆನ್ ಮತು್ತ ಆ ಾನ್. 33 ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಲ್ ಊರಿನ
ವರೆಗಿರುವ ಾ್ರ ಮಗಳೂ ಅವರ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ವಂ ಾವಳಿಯ ಾಖಲೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಬಳಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.
34 ಮೆಷೋ ಾಬ್, ಯಮೆ್ಲೕಕ್, ಅಮಚ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ
ೕಷ, 35
ೕವೇಲ್,
ಷಿಬ್ಯ ನ ಮಗನೂ,
ಸೆ ಾಯನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಅಸಿಯೇಲನ ಮರಿಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಹೂ, 36 ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಾಕೋಬ,
ಯೆಷೋ ಾಯ, ಅ ಾಯ, ಅದೀಯೇಲ್, ಯೆಸೀಮಿಯೇಲ್, ಬೆ ಾಯ ಮತು್ತ 37 ಶೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಶಿಮಿ್ರ ಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಯೆ ಾಯನ ಮರಿಮಗನೂ, ಅಲೊ್ಲೕನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಶಿಪಿ್ಫಯ ಮಗನು ಆದ
ಜೀಜ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿದ್ದರು. 38 ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾದವು. 39 ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡು, ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಗೆದೋರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿ, ಆಚೆಯ ತಗಿ್ಗನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನು್ನ ಕಂಡರು. 40 ದೇಶವು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದು್ದ ಸುಖ
ಸ ಾ ಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರು ಾಮ್ಯರೇ. 41 ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ
ಪ್ರ ಭುಗಳು ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ,
ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೆಗೂನ್ಯರನೂ್ನ ಗೆದು್ದ, ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ
ಮೇವು ಸಿಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ನ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು ಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 42 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಿಮೆ
ೕನನ ಕುಲದ ಐನೂರು ಜನರು ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಇಷಿ್ಷೕಯ ಮಕ್ಕ ಾದ ಪೆಲಟ್ಯ,
ನೆಗಯರ್, ರೆಫಾಯ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಎಂಬುವವರು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರು. 43 ಅವರು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಸಿದರು.

5
ರೂಬೇನನ ವಂ ಾವಳಿ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನ ವಂ ಾವಳಿ. ರೂಬೇನನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪಪತಿ್ನ
ಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಿ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊಲೆ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಹಕು್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ಆದರೆ ಯೆಹೂದನು ಎ ಾ್ಲ
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ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದುದರಿಂದಲೂ,
ಾಜಾಧಿ ಾರವು ಇವನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಬಂದುದರಿಂದಲೂ
ೕಸೇಫನು ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನೆಂದು ಲಿಖಿತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕ ಾಲು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ, ಹೆಚೊ್ರ ೕನ್ ಮತು್ತ ಕಮೀರ್. 4
ೕವೇಲನ ವಂ ಾವಳಿ: ಇವನ ಮಗ ಶೆ ಾಯ;
ಶೆ ಾಯನ ಮಗ ಗೋಗ್. 5 ಗೋಗನ ಮಗ ಶಿಮಿ್ಮೕ; ಇವನ ಮಗ ಮೀಕ. ಮೀಕನ ಮಗ ರೆ ಾಯ, ಇವನ
ಮಗ ಾಳ್. 6 ಾಳನ ಮಗ ಬೇರ. ರೂಬೇನ್ಯರ ಪ್ರ ಭುಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದ ಇವನನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ
ತಿಗ್ಲತ್ ಫಿಲೆ್ನೕಸರನು ಸೆರೆ
ಯ್ದನು. 7 ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇವನ ಗೋತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗಿ
ಲಿಖಿತ ಾದವರು ಾಯಕ ಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಜೆಕಯರ್, ಬೆಳ ಇವರೇ. ಬೆಳನು ಅಜಾಜನ ಮಗ.
8 ಬೆಳನು ಅಜಾಜನ ಮಗ. ಅಜಾಜನು ಶೆಮಯನ ಮಗ. ಶೆಮಯನು
ೕವೇಲನ ಮಗ.
ೕವೇಲ್ಯರು
ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮ
ೕನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳವರೆಗೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅರಣ್ಯ ವು ಇವರ ಮೇರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ದನ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಿದ್ದವು. 10 ಇವರು ೌಲನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಗಿ್ರ ೕಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ,
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಅವರ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡ
ತೊಡಗಿದನು.
ಾದನ ವಂ ಾವಳಿ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ ಸೀಮೆಯ ಸಲ್ಕದವರೆಗೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಾದ್ ಕುಲದವರು:
12 ಪ್ರ ಾನ ಾದ
ೕವೇಲ್, ಎರಡನೆಯವ ಾದ ಾಫಾಮ್, ಯನೆ್ನ ೖ, ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಫಾಟ್
ಇವರೂ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 13 ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಶೆಬ,
ೕರೈ, ಯ ಾ್ಕನ್, ಜೀಯ ಮತು್ತ
ಏಬೆರ್ ಎಂಬ ಏಳು ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಇವರ ಕುಲಸಂಬಂಧಿಗಳು. 14 ಇವರು ಅಬೀಹೈ ಲನ ಮಕ್ಕಳು:
ಅಬೀಹೈ ಲನು ಹೂರೀಯ ಮಗ, ಇವನು
ಾರೋಹನ ಮಗ.
ಾರೋಹನು ಗಿ ಾ್ಯ ದನ ಮಗ, ಇವನು
ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗ. ಮೀ ಾಯೇಲನು ಯೆಷೀಷೈ ಯನ ಮಗ, ಇವನು ಯಹೊ್ದೕವಿನ ಮಗ, ಇವನು
ಅಹೀಬೂಜನ ಮಗ. 15 ಅಹೀಬೂಜನು ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನ ಮಗ. ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನು ಗೂನೀಯನ ಮಗ.
ಇವನು ಇವರ ಗೋತ್ರ ದ ಮೂಲಪುರುಷನು.
16 ಾದ್ಯರು ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾರೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವುಗಳ ಮೇರೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಮನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
18 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರು ಇವರಲಿ್ಲ ರಣವೀರರೂ ಗು ಾಣಿ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವವರೂ, ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸುವವರೂ, ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣರೂ ಆಗಿರುವ ನಲ್ವತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಏಳು
ನೂರ ಅರವತು್ತ ಸೈ ನಿಕರಿದ್ದರು. 19 ಅವರು ಹೋಗಿ ಹಗಿ್ರ ೕಯ, ಯೆಟೂರ್, ಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ ನೋ ಾಬ್
ಇವರೊಡನೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 20 ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ರೆಯಿಟ್ಟ
ಅವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು.
ಹಗಿ್ರ ೕಯರೂ ಇವರ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ ಅವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರು. 21 ಈ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ,
ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳು, ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ, ಎರಡು ಾವಿರ ಕತೆ್ತಗಳು ಮತು್ತ
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹಿಡಿದರು. 22 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಪರ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ವೈ ರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ತಿವಿದು ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲದೆ, ಾವು ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವರ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
11 ರೂಬೇನ್ಯರ

ದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶಜರು
ಾ ಾನಿನಿಂದ ಾಳ್ ಹೆ
ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
23 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು

ೕರ್ನ್, ಸೆನೀರ್, ಹೆ ೕರ್ನ್ ಗಿರಿ ಇವುಗಳ
ಇವರ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರು
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ಏಫೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕ, ಎಲೀಯೇಲ್, ಅಜಿ್ರ ೕಯೇಲ್, ಯೆರೆಮೀಯ, ಹೋದವ್ಯ ಮತು್ತ ಯೆಹಿ್ತೕಯೇಲ್. ಇವರು
ರಣವೀರರೂ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 25 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿದರು. ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಸಂಹರಿಸಿದ ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿದರು. 26 ಆದುದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಪೂಲ್, ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರ್
ಎಂಬವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಬಂದು ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್
ಜನರು ಇವರನು್ನ ಹಲಹ, ಾಬೋರ್, ಾರ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೂ, ಗೋಜಾನ್ ನದಿಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೂ
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ ದೇವರು.

6

ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬಗಳು
1 ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ. 2 ಕೆ ಾತನ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ರ ಮ್,
ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. 3 ಅ ಾ್ರ ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋನ್,
ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಮಿ ಾರ್ಮ್.
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್.
4 ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಫೀನೆ ಾಸನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಫೀನೆ ಾಸನು ಅಬೀಷೂವನನು್ನ ಪಡೆದನು; 5 ಅಬೀಷೂವನು
ಬುಕಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಬುಕಿ್ಕೕಯನು ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ಪಡೆದನು. 6 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಜೆರಹ್ಯ ನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಜೆರಹ್ಯ ನು ಮೆ ಾ
ೕತನನು್ನ ಪಡೆದನು. 7 ಮೆ ಾ
ೕತನು ಅಮಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು;
8 ಅಹೀಟೂಬನು ಚಾದೋಕನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಅಮಯರ್ನು ಅಹೀಟೂಬನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಚಾದೋಕನು ಅಹೀ ಾಚನನು್ನ ಪಡೆದನು. 9 ಅಹೀ ಾಚನು ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಅಜಯರ್ನು
ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಪಡೆದನು. 10
ೕ ಾ ಾನನು ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಾಜಕ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಇವನೇ. 11 ಅಜಯರ್ನು
12 ಅಹೀಟೂಬನು
ಅಮಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಅಮಯರ್ನು ಅಹೀಟೂಬನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಚಾದೋಕನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಚಾದೋಕನು ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13 ಶಲೂ್ಲಮನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು. 14 ಅಜಯರ್ನು ಸೆ ಾಯನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಸೆ ಾಯನು
ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. 15 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋವನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಸೆರೆ
ಾ್ದಗ ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನು ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದನು.
ಲೇವಿಯರ ಇತರ ವಂ ಾವಳಿ
ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಗೇಷೋರ್ಮ್, ಕೆ ಾತ್, ಮೆ ಾರೀ. 17 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಲಿಬಿ್ನೕ
ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ. 18 ಕೆ ಾತನ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ರ ಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಇವರೇ.
19 ಮೆ ಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮುಷೀ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಲೇವಿ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಮೂಲಪುರುಷರು.
20 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಗೋತ್ರ: ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗ ಲಿಬಿ್ನೕ. ಇವನ ಮಗ ಯಹತ್, ಇವನ ಮಗ ಜಿಮ್ಮ. ಜಿಮ್ಮ ನ
ಮಗ
ೕ ಾಹ, 21
ೕ ಾಹನ ಮಗ ಇದೊ್ದೕ, ಇವನ ಮಗ ಜೆರಹ. ಜೆರಹನ ಮಗ ಯೆವತೆ್ರ .ೖ
22 ಕೆ ಾತನ ಸಂ ಾನದವರು: ಇವನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬ್, ಇವನ ಮಗ ಕೋರಹ. ಕೋರಹನ ಮಗ
ಅಸಿ್ಸೕರ್, 23 ಇವನ ಮಗ ಎ ಾ್ಕನ. ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್. ಇವನ ಮಗ ಅಸಿ್ಸೕರ್. 24 ಅಸಿ್ಸೕರನ ಮಗ
ತಹತ್, ಇವನ ಮಗ ಊರೀಯೇಲ್. ಊರೀಯೇಲನ ಮಗ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ಇವನ ಮಗ ೌಲ್. 25 ಎ ಾ್ಕನನ
ಮಕ್ಕಳು; ಅ ಾಸೈ, ಅಹೀ ೕತ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಕನ್ ಎಂಬವರು. 26 ಎ ಾ್ಕನನ ಸಂ ಾನದವರು. ಇವನ
ಮಗನು, ಚೋಫೈ, ಇವನ ಮಗ ನಹತ್. 27 ನಹತನ ಮಗ ಎಲೀ ಾಬ್, ಇವನ ಮಗ ಯೆರೋ ಾಮ್,
ಇವನ ಮಗ ಎ ಾ್ಕನ್. 28 ಸಮುವೇಲನ ಮಕ್ಕಳು
ೕವೇಲ್* ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಮತು್ತ ಅಬೀಯನು
16

ಎರಡನೆಯವನು.
29 ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂ ಾನದವರು. ಇವನ ಮಗ ಮಹಿ್ಲೕ. ಇವನ ಮಗ ಲಿಬಿ್ನೕ, ಇವನ ಮಗ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಮಗನು ಉಜ್ಜ. 30 ಇವನ ಮಗನು ಶಿ ಾ್ಮ, ಇವನ ಮಗನು ಹಗಿ್ಗೕಯ, ಇವನ ಮಗನು ಅ ಾಯ.
*
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ಾಯಕ ಾದ ಲೇವಿಯರ ವಂ ಾವಳಿ
ಾ್ರಂತಿಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಾವೀದನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾದ್ಯ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರ ಪಟಿ್ಟ. 32 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ವ
ತನಕ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವೆಂಬ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಾದ್ಯ
ಸೇವೆಯನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು.
33 ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇವಕರೂ ಅವರ ವಂ ಾವಳಿಯೂ:
ಕೆ ಾತ್ಯ ಾದ ಹೇ ಾನನು
ದಲನೆಯವನು. ಪ್ರ ಥಮ ಸಂಗೀತ ಮಂಡಳಿಯ ಾಯಕ ಾದ ಇವನು
ೕವೇಲನ ಮಗ,
ಇವನು ಸಮುವೇಲನ ಮಗ. 34 ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ. ಇವನು ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ,
ಯೆರೋ ಾಮನು ಎಲೀಯೇಲನ ಮಗ, ಇವನು ತೋಹನ ಮಗ. 35 ತೋಹನು ಚೂಫನ ಮಗ, ಇವನು
ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ, ಎ ಾ್ಕನನು ಮಹತನ ಮಗ, ಮಹತನನು ಅ ಾಸೈ ಯ ಮಗ, ಅ ಾಸೈ ಯನು ಎ ಾ್ಕನನ
ಮಗ. 36 ಎ ಾ್ಕನನು
ೕವೇಲನ ಮಗ, ಇವನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗ. ಅಜಯರ್ನು ಚೆಫನ್ಯ ನ ಮಗ,
37 ಇವನು ತಹತನ ಮಗ. ತಹತನು ಅಸೀರನ ಮಗ, ಅಸಿ್ಸೕರನು ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ ಮಗ, ಇವನು ಕೋರಹನ
ಮಗ, ಕೋರಹನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗ. 38 ಇಚಾ್ಹರನು ಕೆ ಾತನ ಮಗ, ಇವನು ಲೇವಿಯನ ಮಗ, ಲೇವಿಯು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಗ.
39 ಇವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಇವನ ಸಹೋದರ ಾದ ಆ ಾಫನು ಎರಡನೆಯವನು. ಇವನು
ಬೆರೆಕ್ಯ ನ ಮಗ, ಇವನು ಶಿಮ್ಮ ನ ಮಗ. 40 ಶಿಮ್ಮ ನು ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗ, ಇವನು ಾಸೇಯನ ಮಗ,
ಾಸೇಯನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 41 ಮಲಿ್ಕೕಯನು ಎತಿ್ನಯ ಮಗ, ಇವನು ಜೆರಹನ ಮಗ, ಜೆರಹನು
ಅ ಾಯನ ಮಗನು. 42 ಅ ಾಯನು ಏ ಾನನ ಮಗ, ಇವನು ಜಿಮ್ಮ ನ ಮಗ, ಜಿಮ್ಮ ನು ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಮಗ.
43 ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ಯಹತನ ಮಗ, ಇವನು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗ, ಗೇಷೋರ್ಮನು ಲೇವಿಯ ಮಗ.
44 ಇವನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಇವನ ಸಹೋದರನೂ, ಮೆ ಾರಿಯನೂ ಆದ ಏ ಾನನು
ಮೂರನೆಯವನು. ಇವನು ಕೀಷೀಯ ಮಗ, ಇವನು ಅಬಿ್ದೕಯನ ಮಗ, ಇವನು ಮಲೂ್ಲಕನ ಮಗ.
45 ಮಲೂ್ಲಕನು ಹಷಬ್ಯ ನ ಮಗ, ಇವನು ಅಮಚ್ಯ ನ ಮಗ, ಇವನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 46 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು
ಅಮಿ್ಚೕಯನ ಮಗ, ಇವನು ಾನೀಯನ ಮಗ, ಾನೀಯು ಶೆಮೆರನ ಮಗ. 47 ಶೆಮೆರನು ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಗ,
ಇವನು ಮೂಷೀಯ ಮಗ. ಮೂಷೀಯು ಮೆ ಾರಿಯ ಮಗ, ಮೆ ಾರಿಯು ಲೇವಿಯ ಮಗನು.
31 ಮಂಜೂಷವು ವಿ

ಮ ಾ

ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ವಂ ಾವಳಿ
ಸಹೋದರ ಾದ ಇತರ ಲೇವಿಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
49 ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಆರೋನನೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಧೂಪವೇದಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡು ಾ್ತ, ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ,
ದೇ ಾಲಯದ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ, ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
50 ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವರು: ಆರೋನನ ಮಗ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಇವನ ಮಗ ಫೀನೆ ಾಸ್, ಫೀನೆ ಾಸನ
ಮಗ ಅಬೀಷೂವ. 51 ಅಬೀಷೂವನ ಮಗ ಬುಕಿ್ಕೕ, ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗ ಉಜಿ್ಜೕ, ಇವನ ಮಗ ಜೆರ ಾ್ಯ ಹ,
ಇವನ ಮಗ ಮೆ ಾ
ೕತ್. 52 ಮೆ ಾ
ೕತನ ಮಗ ಅಮಯರ್, ಅಮಯರ್ನ ಮಗ ಅಹೀಟೂಬ್.
53 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಚಾದೋಕ್, ಇವನ ಮಗ ಅಹಿ ಾಚ್.
48 ಅವರ

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು: ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಕೇ ಾತನ
ಗೋತ್ರ ದವರಿಗೆ ಚೀಟು
ದಲು ಬಿದಿ್ದತು. 55 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ
ಸೀಮೆಯ ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋ ಾಳಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 56 ಆದರೆ
ಅದರ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳನೂ್ನ, ಯೆಫುನೆ್ನಯನ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
57 ಆರೋನನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಎಂಬ ಆಶ್ರ ಯ ನಗರವನು್ನ, ಲಿಬ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು,
ಯತಿ್ತೕರ್, ಎಷೆ್ಟ ೕವ, ಅವುಗಳ ಉಪನಗರಗಳೂ, 58 ಹೀಲೇನ್, ದೆಬೀರ್ 59 ಆ ಾನ್, ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್
ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, 60 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ ಗೆಬ, ಅಲೆಮೆತ್,
54
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ಅ ಾತೋತ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ
ಒಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹದಿಮೂರು.
61 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚೀಟು
ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 62 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ,
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 63 ಮೆ ಾರೀ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಚೀಟು
ಾಕುವುದರಿಂದ ದೊರಕಿದವು. 64 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗೋ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 65 ಅವರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಯೆಹೂದ, ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
66 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ 67 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಶೆಕೆಮ್
ಎಂಬ ಆಶ್ರ ಯ ನಗರ, ಗೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪನಗರಗಳನೂ್ನ, 68
ಕೆ್ಮ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಗೋ ಾಳಗಳು, ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪನಗರಗಳು, 69 ಅ ಾ್ಯ ಲೋನ್, ಗತಿ್ರ
್ಮೕನ್,
ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಚೀಟಿ ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊರಕಿದವು. 70 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಸ್ವತಿ್ತನ ಆನೇರ್, ಬಿ ಾ್ಳಮ್ ಎಂಬ ಹುಲು್ಲ ಾವಲು ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೆ ಾತ್ಯರ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಾಲಿಗೆ ಬಂದವು.
71 ಗೇಷೊರ್ಮ್ಯ ರಿಗೆ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಾ ಾನಿನ ಗೋ ಾನ್, ಅ ಾ್ಟರೋಟ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 72 ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಕೆದೆಷ್, ಾಬೆರತ್, 73 ಾ ೕತ್,
ಅನೇಮ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 74 ಅಶೇರನ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
ಾ ಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್. 75 ಹೂಕೋಕ್, ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊರಕಿದವು. 76 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಗಲಿ ಾಯದ ಕೆದೆಷ್, ಹ ್ಮೕನ್, ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್
ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 77 ಮಿಕ್ಕ ಲೇವಿಯ ಾದ ಮೆ ಾರಿಯರಿಗೆ
ಜೆಬುಲೋನ್ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ರಿ ್ಮೕನೋ, ಾಬೋರ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ,
78 ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅರಣ್ಯ ದ ಬೆಚೆರ್
ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು, ಯಹಚ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ
ದೊರಕಿದವು. 79 ಕೆದೇ ೕತ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು, ಮೇಫಾತ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ದೊರಕಿದವು.
80 ಾದ್ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಾ
ೕತ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು ಮಹನಯಿಮ್,
81 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು, ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು ಸಹಿತ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು.

7
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲ
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಮಕ್ಕಳು: ತೋಲ, ಪೂವ,
ಾಶೂಬ್, ಶಿ ್ರ ೕನ್ ಎಂಬ ಾಲು್ಕ ಜನರು. 2 ತೋಲನ
ಮಕ್ಕ ಾದ, ಉಜಿ್ಜೕ, ರೆಫಾಯ, ಯೆರೀಯೇಲ್, ಯಹೆ್ಮ ೖ, ಇ ಾ್ಸಮ್ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲ್. ಇವರು ತೋಲನ
ವಂಶದ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರೂ, ರಣವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ತೋಲ ವಂಶದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಾವೀದನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು. 3 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಇಜ್ಯ ಾ್ಯ ಹ. ಇಜ್ಯ ಾ್ಯ ಹನ
ಮಕ್ಕಳು ಮಿ ಾಯೇಲ್, ಓಬದ್ಯ,
ೕವೇಲ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ. ಇವರು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರು.
4 ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ಇವರ ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಯುದ್ಧಭಟರು ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ,
ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಮೂವ ಾ್ತರು ಾವಿರ. 5 ಇವರ ಗೋತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗ ಾದ ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರೆಲ್ಲರೂ ರಣವೀರರು.
ಈ ಕುಟುಂಬದ ಬಹು ಾಲು ಪುರುಷರು ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು, ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಟು್ಟ ಎಂಭತೆ್ತೕಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ.
1
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ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲ
7 ಬೆಳನ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನಿಗೆ ಬೆಳ, ಬೆಕೆರ್, ಯೆದೀಯಯೇಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಮಕ್ಕಳು ಎಚೊ್ಬೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಯೆರೀ ೕತ್ ಮತು್ತ ಈರೀ ಎಂಬವರು. ಈ ಐದು
ಜನರು ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರು ರಣವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ ಾಲು್ಕ ಜನರೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. 8 ಬೆಕೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಜೆಮೀರ್,
ೕ ಾಷ್,
ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಒಮಿ್ರ, ಯೆರೀ ೕತ್, ಅಬೀಯ, ಅ ಾತೋತ್ ಮತು್ತ ಆಲೆಮೆತ್
ಎಂಬವರು. 9 ರಣವೀರ ಾದ ಈ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರ ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರದ
ಇನೂ್ನರು ಯುದ್ಧ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳು. 10 ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಮಗ ಬಿ ಾ್ಹನ್. ಬಿ ಾ್ಹನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಯೆಯೂಷ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್, ಏಹೂದ್, ಕೆ ಾನ, ಜೇ ಾನ್, ಾಷೀರ್ಷ್, ಅಹೀಷೆಹರ್ ಎಂಬವರು. 11 ಈ
ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಸಂ ಾನದವರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಾವಿರದ
ಇನೂ್ನರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡತಕ್ಕ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳು.
6

ಾನ್ ಕುಲ

12 ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಹುಪಿ್ಪೕಮರು ಈರನ ಮಕ್ಕಳು.

ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲ

ಹುಶೀಮನು ಅಹೇರನ ಮಗ.

13 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಹಚಿಯೇಲ್, ಗೂನೀ, ಯೇಚೆರ್, ಶಲೂ್ಲಮ್ ಇವರು ಬಿಲ್ಹಳ ಸಂ

ಾನದವರು.

ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಸಂ ಾನದವರು: ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಪಪತಿ್ನಯಿಂದ ಅಷಿ್ರ ೕಯೇಲ ಮತು್ತ
ಾಕೀರನನು್ನ ಮನಸೆ್ಸ ಪಡೆದನು.
ಾಕೀರನು ಗಿ ಾ್ಯ ದನ ತಂದೆ. 15 ಾಕೀರನು ಹುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ
ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ಯ ರಿಂದ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು ಾಕ. ಅವನ ತಮ್ಮ ನ ಹೆಸರು
ಚೆಲೋಫಾದ್. ಚೆಲೋಫಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. 16 ಾಕೀರನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಕಳು
ಮಗನನು್ನ ಹೆತು್ತ, ಅವನಿಗೆ ಪೆರೇಷ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇವನ ತಮ್ಮ ನ ಹೆಸರು ಶೆರೆಷ್. ಶೆರೆಷನ
ಮಕ್ಕಳು ಊ ಾಮ್ ಮತು್ತ ರೆಕೆಮ್. 17 ಉ ಾಮನ ಮಗನು ಬೆ ಾನ್. ಇವರು ಮನಸೆ್ಸಯ
ಮ್ಮ ಗ
ಾಗೂ ಾಕೀರನ ಮಗ. ಇವರು ಗಿ ಾ್ಯ ದನ ಸಂ ಾನದವರು. 18 ಗಿ ಾ್ಯ ದನ ತಂಗಿ ಾದ ಹ ್ಮೕಲೆಕೆತಳು
ಈಷೊ್ಹೕದ್, ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಮಹ್ಲ ಎಂಬವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 19 ಶೆಮೀದನ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ಯ ನ್, ಶೆಕೆಮ್, ಲಿಕಿ್ಹೕ,
ಅನೀ ಾಮ್.
14

ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲ
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನ ಸಂ ಾನದವರು: ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನ ಮಗ ಶೂತೆಲಹ, ಇವನ ಮಗ ಬೆರೆದ್.
ಬೆರೆದನ ಮಗ ತಹತ್; ಇವನ ಮಗ ಎ ಾ್ಲದ್. ಎ ಾ್ಲದನ ಮಗ ತಹತ್; 21 ತಹತನ ಮಗ ಜಾ ಾದ್,
ಜಾ ಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಶೂತೆಲಹ, ಏಜೆರ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲದ್. ಇವರು ಗತ್ ಊರಿನವರ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸುಲಿಗೆ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದುದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಮೂಲ
ನಿ ಾಸಿಗಳು ಇವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 22 ಆದುದರಿಂದ ಇವರ ತಂದೆ ಾದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನು
ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೂ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಬಂದರು. 23 ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು, ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಇದು ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒದಗಿದ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಬೆರೀಯ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 24 ಶೇರ ಎಂಬವಳು ಅವನ ಮಗಳು. ಈಕೆಯು ಮೇಲಣ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಣ ಬೇತ್ ಹೊರೋನ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕನ್ ಶೇರ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದಳು. 25 ಬೆರೀಯ ಮಗ ರೆಫಹ.
ಇವನ ಮಗ ರೆಷೆಫ್, ಇವನ ಮಗ ತೆಲಹ, ಇವನ ಮಗ ತ ಾನ್. 26 ತ ಾನನ ಮಗ ಲ ಾ್ದನ್, ಇವನ ಮಗ
ಅಮಿ್ಮೕಹೂದ್, ಇವನ ಮಗ ಎಲೀ ಾಮ. 27 ಎಲೀ ಾಮ ಮಗ ನೋನ್, ಇವನ ಮಗ ಯೆಹೋಷುವ.
28 ಅವರು ಾಸಿಸುವ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಗಳು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲ್ ಪಟ್ಟಣ, ಅದರ ಾ್ರ ಮಗಳೂ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್, ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣವೂ ಅದರ ಾ್ರ ಮಗಳೂ; ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮ್
20
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ಮತು್ತ ಆ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು.
ಬೇ ಾ್ಷ ನ್, ಾ ಾಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ, ದೋರ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಈ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನ ಸಂ ಾನದವರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
29

ಅಶೇರ ಕುಲ
ಅಶೇರನ ಸಂ ಾನದವರು: ಇಮ್ನ, ಇಷ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ, ಬೆರೀಯ ಎಂಬವರೂ ಸೆರಹಳೆಂಬ ಇವರ ತಂಗಿ.
31 ಬೆರೀಯನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಬೆರ್, ಬಿಜೈ ರ್ತ್ ಊರಿನವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್. 32 ಹೆಬೆರನು
ಯಫೆ್ಲೕಟ್, ಶೋಮೇರ್, ಹೋ ಾಮ್ ಇವರನೂ್ನ ಇವರ ತಂಗಿ ಾದ ಶೂವಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 33 ಾಸಕ್,
ಬಿ ಾ್ಹಲ್, ಅ ಾ್ವತ್ ಇವರು ಯಫೆ್ಲೕಟನ ಮಕ್ಕಳು. 34 ಅಹೀ, ರೋಹ್ಗ, ಹುಬ್ಬ, ಅ ಾಮ್ ಎಂಬುವವರು
ಶಮೆರನ ಮಕ್ಕಳು. 35 ಇವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೆಲೆಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಚೋಫಹ, ಇಮ್ನ, ಶೇಲೆಷ್, ಆ ಾಲ್ ಇವರೇ.
36 ಚೋಫಹನ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಹ, ಹನೇರ್ಫೆರ್, ಶೂ ಾಲ್, ಬೇರೀ, ಇಮ್ರ, 37 ಬೆಚೆರ್, ಹೋದ್, ಶಮ್ಮ, ಶಿಲ್ಷ ನು,
ಇ ಾ್ರ ನ್, ಬೇರ. 38 ಯೆಫುನೆ್ನ, ಪಿಸ್ಪ, ಅ ಾ ಎಂಬುವವರು ಯೆತೆರನ ಮಕ್ಕಳು. 39 ಆರಹ, ಹನಿ್ನಯೇಲ,
ರಿಚ್ಯ ಇವರು ಉಲ್ಲ ನ ಮಕ್ಕಳು. 40 ಇವರೆಲ್ಲರು ಆಶೇಯರ್ರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರೂ, ಯುದ್ಧಪ ್ರ ವೀಣ ಾದ
ರಣವೀರರೂ ಮತು್ತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಾರ ಯುದ್ಧ
ಪ್ರ ವೀಣ ಾದ ಭಟರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪ ಾ್ತರು ಾವಿರ.
30

8
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲ
1 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಬೆಳನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ.
ಅಷೆ್ಬೕಲ್ ಎರಡನೆಯವನು, ಅಹ್ರ ಹ
ಮೂರನೆಯವನು, 2 ನೋಹ ಾಲ್ಕನೆಯವನು, ಾಫ ಐದನೆಯವನು. 3 ಬೆಳನ ಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ದರ್,
ಗೇರ, ಅಬೀಹೂದ್, 4 ಅಬೀಷೂವ, ಾ ಾನ್, ಅಹೋಹ, 5 ಗೇರ, ಶೆಪೂಫಾನ್ ಮತು್ತ ಹೂ ಾಮ್
ಎಂಬವರು. 6 ಏಹೂದನ ಸಂ ಾನದವರು ಗೆಬ ಊರಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖರು. 7 ಾ ಾನ್,
ಅಹೀಯ ಮತು್ತ ಗೇರ ಇವರು
ಾನಹತಿಗೆ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ್ಟರು. ಏಹೂದನು ಉಚ್ಚ ಮತು್ತ ಅಹೀಹುದ್
ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 8 ಶಹರಯಿಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ ಹೂಷೀಮ್ ಮತು್ತ ಾರ ಎಂಬವರನು್ನ
ತ್ಯ ಜಿಸಿ, 9 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹೋದೆಷಳಿಂದ
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್, ಚಿಬ್ಯ, ಮೇಷ,
ಮ ಾ್ಕಮ್, ಯೆಯೂಚ್, ಾಕ್ಯ ಮತು್ತ ಮಿಮರ್ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 10 ಶಹರಯಿಮನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಇವರು ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹುಷೀಮಳಿಂದ ಅಬೀಟೂಬ್, ಎ ಾ್ಪಲ
ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 12 ಎ ಾ್ಪಲನ ಮಕ್ಕಳು ಏಬರ್, ಮಿ ಾ್ಷಮ್ ಮತು್ತ ಶೆಮೆದ್. ಇವರೂ ಓನೋ,
ಲೋದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದರು. 13 ಅ ಾ್ಯಲೋನ್
ಊರಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖರೂ, ಗತ್ ಊರಿನವರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ವರು ಬೆರೀಯ ಮತು್ತ
ಶಮ. 14 ಅಹಿ
ೕ, ಾಷಕ್, ಯೆರೇ ೕತ್, 15 ಜೆಬದ್ಯ, ಅ ಾದ್, ಎದೆರ್, 16 ಮಿ ಾಯೇಲ್,
ಇಷ್ಪ ಮತು್ತ
ೕಹ ಬೆರೀಯನ ಮಕ್ಕಳು. 17 ಎ ಾ್ಪಲನ ಮಕ್ಕಳು ಜೆಬದ್ಯ, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಹೆಬೆರ್,
ಹಿಜಿ್ಕೕ, 18 ಇಷೆ್ಮರೈ, ಇಜಿ್ಲೕಯ ಮತು್ತ
ೕ ಾಬ್. 19 ಾಕೀಮ್, ಜಿಕಿ್ರ ೕ, ಜಬಿ್ದೕ, 20 ಎಲೀಗೇನೈ, ಚಿಲೆ್ಲತೆ ೖ,
ಎಲೀಯೇಲ್, 21 ಆ ಾಯ, ಬೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಶಿ ಾ್ರ ತ್ ಇವರು ಶಮಿ್ಮೕಯ ಮಕ್ಕಳು. 22 ಇ ಾ್ಪ ನ್, ಏಬೆರ್,
ಎಲೀಯೇಲ್, 23-24 ಅಬೊ್ದೕನ್, ಜಿಕಿ್ರ ೕ, ಾ ಾನ್, ಹನನ್ಯ, ಏ ಾಮ್, ಅನೆತೋತೀಯ, 25 ಇಫೆ್ದ ಾಹ
ಮತು್ತ ಪೆನೂವೇಲನು ಇವರು ಾಷಕನ ಮಕ್ಕಳು. 26 ಶಂಷೆರೈ, ಶೆಹಯರ್, ಅತಲ್ಯ, 27 ಾರೆಷ ್ಯ, ಏಲೀಯ
ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರ ೕ ಇವರು ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು. 28 ಇವರು ವಂ ಾವಳಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
29 ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಯೆಗೂವೇಲ್ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಹೆಸರು ಾಕ. 30 ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಅಬೊ್ದೕನನು, ತರು ಾಯ ಹುಟಿ್ಟದವರು, ಚೂರ್, ಕೀಷ್, ಾಳ್,
ಾ ಾಬ್, 31 ಗೆದೋರ್, ಅಹೊ್ಯೕ ಮತು್ತ ಜೆಕೆರ್ ಇವರು. 32 ಮಿಕೊ್ಲೕತನು ಶಿ ಾಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವರು
ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ದ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ೌಲನ ಕುಟುಂಬ
ನೇರನು ಕೀಷನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಕೀಷನು ೌಲನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ೌಲನು
ೕ ಾ ಾನ್,
ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ, ಅಬೀ ಾ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಬಳ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 34
ೕ ಾ ಾನನು ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನು ಮೀಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. 35 ಮೀಕನ ಮಕ್ಕಳು: ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್, ತರೇಯ,
ಆ ಾಜ್ ಇವರೇ. 36 ಆ ಾಜನು ಯೆಹೋವ ಾ್ದಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಯೆಹೋವ ಾ್ದಹನು ಆಲೆಮೆತ್,
ಅಜಾ್ಮ ವೆತ್, ಜಿಮಿ್ರ ೕ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 37 ಜಿಮಿ್ರ ೕಯು
ೕಚನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ೕಚನು ಬಿನ್ನ ನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಇವನ ಮಗ ಾಫ. ಇವನ ಮಗನು ಎ ಾ್ಲಸ. ಇವನ ಮಗನು ಅಚೇಲ. 38 ಅಚೇಲನಿಗೆ ಆರು
ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಜಿ್ರ ೕ ಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ
ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.
39 ಆಚೇಲನ ತಮ್ಮ ಾದ ಏಷಕನ ಮಕ್ಕಳು: ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ ಊ ಾಮ್, ಎರಡನೆಯವನು ಯೆಯೂಷ್,
40 ಊ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಉಪ
ಮೂರನೆಯವ ಾದ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.
ೕಗಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಗಟಿ್ಟ ಗ ಾದ ರಣವೀರರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ,
ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದರು. ಒಟು್ಟ ನೂರ
ಐವತು್ತ ಜನರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು.
33

9
ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರು
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ವಂ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ
ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದುದರಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 2 ಆಗ ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ಾ್ವ ಸ ವನೂ್ನ
ದಲು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು,
ಾಜಕರು
ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಇವರೇ.
3 ಯೆಹೂದ್ಯರು,
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು,
ಮನಸೆ್ಸಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರು. 4 ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಊತೈ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ. ಅಮಿ್ಮಹೂದನು ಒಮಿ್ರ ಯ
ಮಗ. ಇವನು ಇಮಿ್ರ ಯ, ಮಗ. ಇವನು ಾನಿಯ ಮಗ. ಇವನು ಯೆಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಪೆರೆಚನ
ಸಂ ಾನದವನು. 5 ಶೇ ಾಹನ ಸಂ ಾನದ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ ಾದ ಅ ಾಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು.
6 ಯೆಯೂವೇಲ್ ಜೆರಹನ ಸಂ ಾನದವನು. ಇವನೂ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಒಟು್ಟ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತು್ತ
ಜನರು.
7 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗನೂ, ಹೋದವ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಹಸೆ್ಸ ನು ಾಹನ
ಮರಿಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಸಲು್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ ಾದವನು. 8 ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಇಬೆ್ನ ಾಹ;
ಉಜಿ್ಜಯನ ಮಗನೂ ಮಿಕಿ್ರ ೕರಿಯ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆದ ಏ ಾ, ಶೆಫಟ್ಯ ನ ಮಗನೂ ರೆಯೂವೇಲನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಇಬಿ್ನಯನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಇವರೂ ಮತು್ತ ಇವರ ಸಹೋದರರೂ, 9 ಒಟಿ್ಟ ಗೆ
ಒಂಬೈ ನೂರ ಐವ ಾ್ತರು ಜನರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು.
1

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಾಜಕರು
ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಯೆ ಾಯ, ಯೆಹೋ ಾರೀಬ್,
ಾಕೀನ್; 11 ಅಹೀಟೂಬನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಮೆ ಾ
ೕತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಚಾದೋಕನ ಮರಿಮಗನೂ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ
ಮಗನೂ ದೇ ಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಅಜಯರ್. 12 ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ
ಅ ಾಯ ಇವನೂ ಮತು್ತ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಯೆರೋ ಾಮನು, ಪಶೂ್ಹರನ ಮಗ; ಇವನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ
ಮಗ, ಇವನು ಾಸೈ ಯನ ಮಗ. ಇವನು ಅದೀಯೇಲನ ಮಗ. ಇವನು ಯಹೆ್ಜೕರನ ಮಗ. ಇವನು
ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ. ಇವನು ಮೆಷಿಲೊ್ಲೕ ೕತನ ಮಗ. ಇವನು ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ. 13 ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರು
ದೇ ಾಲಯ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಗರೂ ಆಗಿದ್ದ ಇವರೂ, ಇವರ ಸಹೋದರರೂ ಒಟು್ಟ ಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ
ಅರವತು್ತ ಜನರು.
10

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಲೇವಿಯರು
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14 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ

ಹಷಬ್ಯ ನ ಮಗನೂ, ಅಜಿ್ರ ೕ ಾಮನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಹಷಬ್ಯ ನ ಮರಿಮಗನೂ, ಮೆ ಾರೀ
ಗೋತ್ರ ದವನೂ ಆದ ಶೆ ಾಯ 15 ಬಕ್ಬಕ ್ಕರ್, ಹೆರೆಷ್, ಾ ಾಲ್, ಮೀಕನ ಮಗನೂ ಜಿಕಿ್ರ ೕಯ
ಮ್ಮ ಗನೂ
ಆ ಾಫನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಮತ್ತನ ್ಯ ನು. 16 ಶೆ ಾಯನ ಮಗನೂ ಯೆದೂತೂನನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ
ಓಬದ್ಯ. ನೆಟೋಫಾತ್ಯರ ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಕನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆಸನ ಮಗನೂ ಆದ ಬೆರೆಕ್ಯ
ಇವರೇ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಾ್ವರ ಾಲಕರು
ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಹೀ ಾನ್, ಇವರೂ ಮತು್ತ ಇವರ
18 ಶಲೂ್ಲಮರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಸಹೋದರರು.
ಇವರಲಿ್ಲ ಶಲೂ್ಲಮನು ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿದ್ದನು.
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅರಸನ
ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ.
ಇವರು ಲೇವಿಯರ ಾಳೆಯಗಳ
ಾ್ವರ ಾಲಕರು. 19 ಕೋರೇಯನ ಮಗನೂ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಕೋರಹನ ಮರಿಮಗನೂ
ಆದ ಶಲೂ್ಲಮನೂ, ಅವನ ಗೋತ್ರ ಬಂಧುಗ ಾದ ಮಿಕ್ಕ ಕೋರಹಿಯರೂ ಗು ಾರದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೆಹೋವನ ಾಳೆಯದ ಪ್ರ ವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ ಾಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು.
20 ಆಗ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಇವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದನು. 21 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕರೀಯನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು.
22 ಾ್ವರ ಾಲಕ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಇನೂ್ನರ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಅವರವರ ಾ್ರ ಮಗಳ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಖ ಾಗಿದ್ದವು. ಾವೀದನೂ, ದಶಿರ್ ಾದ ಸಮುವೇಲನೂ ಅವರನು್ನ
ಈ ಉದೊ್ಯ ಗಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದರು. 23 ಅವರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ, ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ, ದ ಣ ಈ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು. 25 ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಅವರ ಗೋತ್ರ ಬಂಧುಗಳು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಸರದಿಯಂತೆ ಕ್ರ ಮದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಮೇಲೆ ಏಳೇಳು ದಿನಗಳು ಬರಬೇ ಾಯಿತು.
26 ಲೇವಿಯ ಾದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಾಲು್ಕ ಜನರು ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದ ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಭಂ ಾರಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದ್ದರು. 27 ಅವರು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ
ಸುತ್ತಲೂ ಾವಲು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರ ತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
17

ಇತರ ಲೇವಿಯರು
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೂಜಾ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೊಡು ಾಗಲೂ ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕತರ್ವ್ಯ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರೂ, ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಧೂಪ,
30
ಪರಿಮಳದ್ರ ವ ್ಯ ಇವುಗಳ ಾರುಪತ್ಯ ಾರರು ಆಗಿದ್ದರು.
ಾಜಕ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಪರಿಮಳದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದ ತೈ ಲವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 31 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೋರಹಿಯ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗ ಾದ ಮತಿ್ತತ ್ಯ ನು ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು. 32 ಅವನ ಸಹೋದರ ಾದ ಮಿಕ್ಕ
ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವಿತು್ತ. 33 ಇನೂ್ನ
ಕೆಲವರು ಾದ್ಯ ಾರ ಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯಿತು್ತ. ಇವರು ಲೇವಿಯ ಗೋತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾನರೂ ದೇ ಾಲಯದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ಇರುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 34 ಇವರು ವಂ ಾವಳಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ಲೇವಿಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
28

ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ವಂ ಾವಳಿ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಯೆಯೂವೇಲನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಾಕ. 36 ಅವನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಅಬೊ್ದೕನನು. ತರು ಾಯ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಚೂರ್,
ಕೀಷ್, ಾಳ್, ನೇರ್, ಾ ಾಬ್, 37 ಗೆದೋರ್, ಅಹೊ್ಯೕ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮಿಕೊ್ಲೕತ್. 38 ಮಿಕೊ್ಲೕತನು
ಶಿ ಾಮನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬೇರೆ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ
35
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ಕುಲಸಂಬಂಧಿಕರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ನೇರನು ಕೀಷನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಕೀಷನು ೌಲನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ೌಲನು
ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ, ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ, ಅಬೀ ಾ ಾಬನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಬಳನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 40
ೕ ಾ ಾನನು ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನು ಮೀಕನನು್ನ ಪಡೆದನು.
41 ಮೀಕನ ಮಕ್ಕಳು ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್, ತಹೆ್ರ ೕಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಜ ಇವರೇ. 42 ಆ ಾಜನು ಯ ಾ್ರ ಹನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಯ ಾ್ರ ಹನು ಆಲೆಮೆತ್, ಅಜಾ್ಮ ವೆತ್, ಜಿಮಿ್ರ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು; ಜಿಮಿ್ರ ಯು
ೕಚನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 43
ೕಚನು ಬಿನ್ನ ನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಇವನ ಮಗನು ರೆಫಾಯ; ಇವನ ಮಗ ಎ ಾ್ಲಸ; ಇವನ ಮಗ
ಅಚೇಲ. 44 ಅಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಜಿ್ರ ೕ ಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್,
ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.

10
ೌಲನ ಮರಣ
1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವರಿಂದ ಅಪಜಯಹೊಂದಿ
ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ,
ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ್ನ, ಅಬೀ ಾ ಾಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ ಕೊಂದರು.
3 ೌಲನಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವು ಬಹು
ೕರ ಾಗಿತು್ತ. ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ಅವನಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟರು. 4 ಆಗ
ೌಲನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿವಿದು ಕೊಲು್ಲ, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಜನರು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಪಕೀತಿರ್ ತಂ ಾರು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಹೆದರಿ
ಹಿಂಜರಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ೌಲನು ಾನೇ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. 5 ೌಲನು
ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಅವನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನು ಕಂಡು ಾನೂ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. 6 ಹೀಗೆ
ೌಲನೂ, ಅವನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೂ, ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು. 7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಸೋತು ಹೋದರು. ೌಲನೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತರು ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದರು.
8 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸತ್ತವರ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂ ಾಗ, ೌಲನೂ
9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅವನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೂ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.
ೌಲನಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ತಲೆಯನೂ್ನ, ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಜನರಿಗೂ ಜಯ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿದರು. 10 ಅವನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಾಗೋನನ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಾಕಿದರು.
11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನಿಗೆ ಏನೇನು
ಾಡಿದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು.
12 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ
ಾಬೇಷಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಏ ಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ,
ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು.
13 ೌಲನು ಯೆಹೋವನ
ಾತು ಕೇಳದೆ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ,
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸದೇ, ಭೂತ, ಪೆ್ರ ೕತಗಳನು್ನ ನಂಬಿ ದೇವ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದುದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ಮರಣ ಾಯಿತು. 14 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.

11
ಾವೀದನ ಾಜಾಭಿಷೇಕ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನಗೆ
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 2 ೌಲನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನ
ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಯಕನೂ, ಾಲಕನೂ
1 ಅನಂತರ
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ಆಗಿರುವಿ’ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ಯ ನು ಾರ ಾಗಿ ಾವೀದನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದರು.
3

ಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡದೂ್ದ
ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಬೂಸೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲು ಹೊರಟನು. ಆ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು ಯೆಬೂಸಿಯರು.
5 ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ
ಅವನು ಾವೀದನಗರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಚೀ
ೕನ್ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 6 ಆ ದಿನ
ಾವೀದನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು “ ಾರು ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
ದಲು
ಸೋಲಿಸುವನೋ ಅವನು ದ ಾಧಿಪತಿ ಆಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನು
ದಲು ಾಳಿ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ದ ಾಧಿಪತಿ ಆದನು. 7 ಾವೀದನು ಆ
ಕೋಟೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನಗರ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
8 ಅವನು ಮಿಲೊ್ಲೕವಿನಿಂದ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು.
ೕ ಾಬನು
ಪಟ್ಟಣದ ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು. 9 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಸಂಗಡ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಹೋದನು.
4

ಾವೀದನ ರಣವೀರರು
ಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ಯ ನು ಾರ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. 11 ಾವೀದನ
ಯುದ್ಧವೀರರ ಪಟಿ್ಟ: ಹಕೊ್ಮೕನಿಯ ಾದ
ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು ಮೂವತು್ತ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು. ಇವನು
ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬೀಸು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಾರಿ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು. 12 ಎರಡನೆಯವನು
ಅಹೋಹ್ಯ ಾದ ದೋದೋ ಎಂಬುವವನ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು. ಇವನೂ ಆ ಮೂವರು
13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಪಸ್ದಮಿ ್ಮೕಮಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇವನು
ಶೂರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು.
ಾವೀದನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜವೆಗೋದಿಯ ಹೊಲವಿತು್ತ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾಗ, 14 ಆ ವೀರರು ಹೊಲದ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಂದು, ಹೊಲವನು್ನ ಾ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಮ ಾ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದನು.
15
ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗಿರಿಯ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವನ ಮೂವತು್ತ ಜನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಶೂರರಲಿ್ಲ
ಮೂವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 16 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾವಲು ದಂಡನು್ನ
ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆಗ ಾವೀದನು ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದನು. 17 ಾವೀದನು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ, “ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಊರಿನ
ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ
ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವು ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೆ ಆ ಮೂವರು ವೀರರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದಂಡಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಹೋಗಿ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ, ಾವೀದನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು.
19 ಆದರೆ ಾವೀದನು “ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ಈ ನೀರನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿ ವೀರರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. ಇಂತಹ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನನಿ್ನಂದ ಆಗದಂತೆ ನನ್ನ ದೇವರು ತಡೆಯಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ, ಆ ನೀರನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತೆ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು.
20
ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖ ಯು ಬೇರೆ ಮೂರು ಜನರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು. ಇವನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ
ಬೀಸು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ಗೊಂಡನು. 21 ಉಳಿದ
ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇವನೇ ಘನತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಅವರ ಾಯಕ ಾದನು. ಆದರೂ ಇವನು
ದಲಿನ
ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 22 ಅನೇಕ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದ ಕಬ್ಜಯೇಲನವ ಾದ
10
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ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಯ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗನೂ ಆದ ಬೆ ಾಯನು ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು. ಇವನು
ಒಂದು ಾರಿ
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಅರೀಯೇಲನ ಇನೂ್ನರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ಇನೊ್ನಮೆ ್ಮ ಹಿಮ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರಲು, ಇವನು ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕೊಂದನು.
23 ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅತಿ ಬಲ ಾದ ಈಟಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ ನನು್ನ
ಕೊಂದನು. ಆ ಐಗುಪ ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಟಿಯು ನೇ ಾರರ ಕುಂಟೆಯಂತಿತು್ತ. ಆದರೆ ಇವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಟಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದನು. 24 ಈ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಕೃ ತ ್ಯ ದಿಂದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಈ
ಮೂವರಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದನು. 25 ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ ಇವನು ವಿಶೇಷ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದರೂ
ದಲಿನ ಮೂವರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು ಇವನನು್ನ ತನ್ನ ಾವಲುದಂಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು.
26 ಯುದ್ಧವೀರರ ಇನೊ್ನಂದು ಪಟಿ್ಟ:
ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನು, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ
ದೋದೋವಿನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಖ ಾನ್, 27 ಹರೋರಿನವ ಾದ ಶ ್ಮೕತ್, ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ ಹೆಲೆಚ್,
28 ತೆಕೋವದ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗ ಾದ ಈರ, ಅನತೋತಿನವ ಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರ, 29 ಹುಷ ಊರಿನವ ಾದ
ಸಿಬೆ್ಬಕೆ,ೖ ಅಹೋಹಿನವ ಾದ ಈಲೈ, 30 ನೆಟೋಫದವ ಾದ ಮಹರೈ ಮತು್ತ ಾಣನ ಮಗ ಾದ ಹೇಲೆದ್,
31 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ದೇಶದ ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ ರೀಬೈ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಈತೈ. ಪಿ ಾತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯ,
32 ಹಲೇ ಾಷಿನವ ಾದ ಹೂರೈ, ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನವ ಾದ ಅಬೀಯೇಲ್, 33 ಬಹರೂಮ್ಯ ಾದ ಅಜಾ್ಮ ವೆತ್,
ಾಲೊ್ಬೕನ್ಯ ಾದ ಎಲೆಯಖ್ಬ. 34 ಗೀ ೕನ್ಯ ಾದ ಾಷೇಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಾಗೇಯನ
ಮಗ,
ೕ ಾ ಾನ, 35 ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಾ ಾರನ ಮಗ ಅಹೀ ಾಮ್, ಊರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫಲ್,
36 ಮೆಕೆ ಾತ್ಯ ಾದ ಹೇಫೆರ್, ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ ಅಹೀಯ, 37 ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಹಚೊ್ರ ೕ, ಎಜೆ್ಬ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ
ಾರೈ, 38 ಾ ಾನನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕವೇಲ್, ಹಗಿ್ರ ೕಯನ ಮಗ ಾದ ಮಿ ಾ್ಹರ, 39 ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ
ಚೆಲೆಕ್ ಬೇರೋತ್ಯ ನೂ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನೂ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನು ಆಗಿದ್ದ ನಹರೈ,
40 ಇತಿ್ರ ೕಯ ಾದ ಈರ,
ಾರೇಬರು, 41 ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯ, ಅಹೆ್ಲ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಜಾ ಾದ್,
42 ರೂಬೇನ್ಯ ನೂ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಮೂವತು್ತ ಜನರು. ರೂಬೇನ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನೂ ಶೀಜನ ಮಗನೂ
ಆದ ಅದೀನ 43 ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾನ್, ಮೆತೆನ ಊರಿನವ ಾದ
ೕ ಾಫಾಟ್, 44 ಅಷೆ್ಟ ಾತ್ಯ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯ, ಅರೋಯೇರಿನ ಹೋ ಾಮನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾ ಾ ಯೆಗೀಯೇಲರು, 45 ಶಿಮಿ್ರ ಯ ಮಗ ಾದ
ಎದೀಗಯೇಲ್, ಎದೀಗೇಲನ ತಮ್ಮ ನೂ ತೀಚೀಯನೂ ಆದ
ೕಹ, 46 ಎ ಾ್ನಮನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಮಹವೀಯ ಾದ ಎಲೀಯೇಲ್, ಯೆರೀಬೈ ಮತು್ತ
ೕಷವ್ಯರು.
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಇತ್ಮ, 47 ಎಲೀಯೇಲ್
ಓಬೇದರು, ಮೆಚೋ ಾಯದವ ಾದ ಾಸೀಯೇಲನು ಇವರೇ.

12

ಾವೀದನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರು
ಾವೀದನು ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ 2 ಬಿಲು್ಲ ಾರರೂ,
ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಗಳಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಎಸೆಯಬಲ್ಲವರೂ ಆಗಿದು್ದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಯುದ್ಧವೀರರ ಪಟಿ್ಟ.
1

3

ೌಲನ ಕುಲಬಂಧುಗ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ಅಹೀಯೆಜೆರ್ ಮತು್ತ
ೕ ಾಷ ಎಂಬ
ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ ಹಷೆ್ಷ ಾಹನ ಮಕ್ಕಳು. ಅಜಾ್ಮ ವೆತನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಯೆಜೀಯೇಲ್ ಪೆಲೆಟರು. ಅನತೋತ್
ಊರಿನವ ಾದ ಯೇಹು ಬೇ ಾ ಾರು, 4 ಮೂವತು್ತ ಭಟರಲಿ್ಲ ಶೂರನು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ಆದ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನ
ಇ ಾ್ಮಯ, ಗೆದೇ ಾ ಊರಿನವ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯ ಯಹಜೀಯೇಲ್,
ೕ ಾ ಾನ್,
ೕಜಾ ಾದರು,
5 ಹರೀಫ್ಯ ಾದ ಎಲೂ್ಲಜೆ ೖ, ಯೆರೀ
ೕತ್, ಬೆಯಲ್ಯ, ಶೆಮಯರ್, ಶೆಫಟ್ಯರು, 6 ಕೋರಹಿಯ ಾದ ಎ ಾ್ಕನ್,
ಇಷಿ್ಷೕಯ, ಅಜರೇಲ್,
ೕವೆಜೆರ್,
ಾಷೊ ಾ್ಬಮರು, 7 ಗೆದೋರಿನ ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ೕವೇಲ ಮತು್ತ ಜೆಬದ್ಯರು ಇವರೇ.
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ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಾದ್ಯರು

ಯುದ್ಧವೀರರೂ ಯುದ್ಧನಿಪುಣರೂ, ಗು ಾಣಿಬಜಿರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೀಣರೂ, ಸಿಂಹಮುಖರೂ, ಬೆಟ್ಟದ
ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಓಡುವ ಚುರುಕು ಾಲಿನವರು ಆಗಿದು್ದ, ಾವೀದನು ಅರಣ್ಯ ದುಗರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವನನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂಡ ಾದ್ಯರು: 9 ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ಏಜೆರ್, ಎರಡನೆಯವನು ಓಬದ್ಯ, ಮೂರನೆಯವನು ಎಲೀ ಾಬ್,
10 ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಮಷ್ಮ ನ ್ನ, ಐದನೆಯವನು ಯೆರೆಮೀಯ, 11 ಆರನೆಯವನು ಅತೆ, ಏಳನೆಯವನು
ಎಲೀಯೇಲ್, 12 ಎಂಟನೆಯವನು
ೕ ಾ ಾನ್, ಒಂಬತ್ತನೆಯವನು ಎ ಾ್ಜ ಾದ್, 13 ಹತ್ತನೆಯವನು
ಯೆರೆಮೀಯನು, ಹನೊ್ನಂದನೆಯವನು ಮಕ್ಬ ನೆ ್ನ ೖ ಇವರೇ. 14 ಾದ್ಯ ಾದ ಇವರು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಾದವನು ನೂರು ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದವನು ಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಇದ್ದರು.
15
ದರ್ನ್ ನದಿಯು
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ದಡ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ಇವರು ಅದನು್ನ ಾಟಿ
ನದಿಯ ತಗಿ್ಗನ ಪೂವರ್ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಯೂದ ಕುಲದವರು
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಮತು್ತ ಯೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾವೀದನಿದ್ದ ದುಗರ್ದ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ಾವೀದನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, 17 “ನೀವು ಸೆ್ನೕಹ ಾವದಿಂದ
ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವು ಾದರೆ ನಿ ್ಮಡನೆ ನನಗೆ ಐಕ್ಯ ಾವವಿರುವುದು.
ನಿರಪ ಾಧಿ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವ ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಂದಿರುವು ಾದರೆ ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿ ದಂಡಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ಅ ಾಸೈ ಯು ಆ ಾ್ಮ ವೇಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ, “ ಾವೀದನೇ, ಾವು ನಿನ್ನವರು; ಶುಭ ಾಗಲಿ!
ಇಷಯನ ಮಗನೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು; ಶುಭ ಾಗಲಿ! ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಶುಭ ಾಗಲಿ!
ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ
ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
19
ೌಲನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಾವೀದನೂ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಬಂದು ಅವನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಾವೀದನು
ನಿಜ ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸ ಾಯಕನು ಆಗಿರ ಾರನೆಂದು, ಅವರ ಪ್ರ ಭುಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಕಡಿದು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂ ಾನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 20 ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗ ಾದ ಅದ್ನ,
ೕಜಾ ಾದ್, ಎದೀಗಯೇಲ್, ಮೀ ಾಯೇಲ್,
ೕಜಾ ಾದ್, ಎಲೀಹು
ಮತು್ತ ಚಿಲೆ್ಲತೆ ೖ ಎಂಬುವರು ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 21 ಯುದ್ಧವೀರರೂ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ
ಆದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಲಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವ ಾದರು.
22 ಾವೀದನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಗುಂಪುಗಳು ಬರುತಿ್ತದ್ದವು.
ಅವನ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ದೇವರ
ಸೈ ನ ್ಯ ದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು.
16

ಾವೀದನ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಬಂದ ಭಟರು
ಆ ಯಂತೆ ೌಲನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಗುಂಪುಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಬಂದ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದವರ ಲೆಕ್ಕ; 24 ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಂದ ಬಜಿರ್,
23 ಯೆಹೋವನ

ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ಸೈ ನಿಕರು ಆರು ಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು. 25 ಸಿಮೆ
ೕನ್ಯ ರಿಂದ ಏಳು ಾವಿರದ
ನೂರು ಯುದ್ಧವೀರರು. 26 ಲೇವಿಯರಿಂದ ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಸೈ ನಿಕರಲ್ಲದೆ, 27 ಆರೋನ್ಯರ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂರು ಾವಿರದ ಏಳು ನೂರು ಸೈ ನಿಕರೂ;
28 ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿ
ಾದ ಚಾದೋಕನೆಂಬ
ೌವನಸ್ಥನೂ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, 29 ೌಲನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾವಿರ ಸೈ ನಿಕರು ಬಂದರು.
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗದವರು ೌಲನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 30 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ
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ಾ ಗೋತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮ ಾಯುದ್ಧವೀರರು,
ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಕುಲದಿಂದ ಾವೀದನ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರುಹೆಸ ಾಗಿ
32 ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರು.
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರು ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಸೈ ನಿಕರು.
ಇವರು ಸಮ
ೕಚಿತ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಅರಿತವ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ
33 ಜೆಬುಲೂನ್ಯ ರಿಂದ ಯುದ್ಧಪ ್ರ ವೀಣರೂ,
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ಆ ಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.
ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ ವೂ್ಯ ಹಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲವರೂ, ದೃ ಢಚಿತ್ತರೂ ಆದರು ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಸೈ ನಿಕರು.
34 ನಫಾ್ತಲಿಯರಿಂದ
ಾವಿರ ಾಯಕರೂ, ಗು ಾಣಿಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಾವಿರ
ಸೈ ನಿಕರೂ, 35 ಾನ್ಯ ರಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಯುದ್ಧನಿಪುಣರು. 36 ಆಶೇಯರ್ರಿಂದ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದ ನಲ್ವತು್ತ ಾವಿರ ಯುದ್ಧನಿಪುಣರು, 37
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್, ಾದ್,
ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳಿಂದ ಸ ಾರ್ಯುದ್ಧ ಾರಿಗ ಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಸೈ ನಿಕರು.
31

38

ಾವೀದನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯುದ್ಧನಿಪುಣ ಾದ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಸೈ ನಿಕರು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾವೀದನಿಗೆ
ಾಜಾ್ಯ ಭಿಷೇಕ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು. 39 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಾವೀದನ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಹೋದರರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. 40 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ನಫಾ್ತಲಿ
ದಲುಗೊಂಡು ಎ ಾ್ಲ ಸಮೀಪ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳವರು ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ, ಒಂಟೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಅವರು ತರತರದ ರೊಟಿ್ಟ, ಅಂಜೂರಹಣಿ್ಣ ನ ಉಂಡೆ, ಒಣಗಿದ ಾ್ರ ಗೊಂಚಲು, ಾ್ರ ಾರಸ,
ಎಣೆ್ಣ, ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ ಮ ಾ ಸಂಭ್ರ ಮ ಸಂತೋಷವಿತು್ತ.
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ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ತಂದದು್ದ ಮತು್ತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತು್ತ
ಾವೀದನು ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿ, ಶ ಾಧಿಪತಿ
ದ ಾದ ಸವರ್ಪ್ರ ಭುಗ ಡನೆ ಸ ಾಲೋಚನೆ
ಾಡಿದ ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಸಮಸ್ತ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, 2 “ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೂ ಇರುವು ಾದರೆ, ಾವು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲರುವ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಗೋ ಾಳಸಹಿತ ಾದ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಾಜಕ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಬೇಗನೆ ಕರೆಕಳುಹಿಸೋಣ. 3 ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾವು ೌಲನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ
ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅದರಂತೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಆಗ ಾವೀದನು ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಐಗುಪ್ತದ ಶೀಹೋರ್ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಹ ಾತಿನ
ಾರಿಯ ವರೆಗೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ 6 ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ, ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಾ ಾ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಮಂಜೂಷವು ಕೆರೂಬಿಯರ ನಡುವೆ
ಆಸೀನ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಾಮದಿಂದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಅಬೀ ಾ ಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಉಜ್ಜ ನೂ ಮತು್ತ
ಅಹಿ
ೕವನೂ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು. 8 ಾವೀದನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಕಿನ್ನರಿ, ಸ್ವರಮಂಡಲ,
ದಮ್ಮಡಿ, ಾಳ, ತುತೂ್ತರಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ, ದೇವರ
ಮುಂದೆ ನತರ್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಹೋದರು. 9 ಅವರು ಕೀದೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಎತು್ತಗಳು ಎಡವಿದ್ದರಿಂದ
ಉಜ್ಜ ನು ಕೈ ಚಾಚಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 10 ಉಜ್ಜ ನು ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಹತ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 11 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉಜ್ಜ ನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪೆರೆಚ್ ಉಜ್ಜ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. 12 ಆ
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ದಿನ ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, “ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ” ಎಂದುಕೊಂಡು 13 ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾವೀದ ನಗರಕೆ್ಕ ಾರದೇ, ಗತ್ ಊರಿನ
ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 14 ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇತು್ತ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನಿಗಿದ್ದ
ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

14
ಾವೀದನು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಾವೀದನಿಗೆ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೂತರನೂ್ನ,
ದೇವ ಾರುಮರಗಳನೂ್ನ, ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಇದರಿಂದ
ಾವೀದನು ದೇವರ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಾಜನ ಾ್ನ ಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
1

3

ಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇನೂ್ನ
ಕೆಲವು ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 4 ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು:
ಶಮೂ್ಮ ವ, ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್, ಸೊಲೊ ೕನ್, 5 ಇ ಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷೂವ, ಎಲೆ್ಪಲೆಟ್, 6 ನೋಗಹ,
ನೆಫೆಗ್, ಾಫೀಯ, 7 ಎಲೀ ಾಮ್, ಬೇ ಾ್ಯ ದ ಮತು್ತ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಾವೀದನ ವಿಜಯ
ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು. ಾವೀದನು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನೂ ಅವರನೆ್ನದುರಿಸಲು ಹೋದನು. 9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ರೆಫಾಯೀಮ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಾವೀದನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ? ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವಿ
ೕ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನು, “ಹೋಗು ಾನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 11 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮಿಗೆ ಬಂದ ಅವರನು್ನ ಾವೀದನು ಸೋಲಿಸಿ, “ಯೆಹೋವನು ಕಟೆ್ಟ
ಡೆದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ
ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 12 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವಂತೆ ಾವೀದನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ಬಂದು ಅದೇ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಾವೀದನು ಪುನಃ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ ್ಟಬೇಡ, ಅವರ
ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಾಳಿ ಾಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾ ಾಮರಗಳಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡು. 15 ಾ ಾಮರಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸು ಾಗಲೇ ದೇವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಡು” ಎಂದನು. 16 ಾವೀದನು ದೇವರ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಡಿದನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಗೆಜೆರಿನ ವರೆಗೂ ಸಂಹರಿಸು ಾ್ತ ಹೋದರು. 17 ಾವೀದನ
ಕೀತಿರ್ಯು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಹೆದರಿ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿದನು.
8ಇ

15

ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದದು್ದ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಾ್ಕಗಿಯೂ
2 ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಕಿಸಿದನು.
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು, “ಲೇವಿಯರ
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ಹೊರ ಾಗಿ
ಾರೂ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರ ಾರದು, ಅದನು್ನ ಹೊರುವುದಕೂ್ಕ, ಸ ಾ ಾಲ ತನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವರನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅನಂತರ
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 4 ಾವೀದನು ಕರೆಯಿಸಿದ ಆರೋನನ ವಂಶದವರು,
ಲೇವಿಯರು, 5 ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಊರೀಯೇಲನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ
ಜನರು, 6 ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಅ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ
ಜನರು, 7 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಯರಲಿ್ಲ
ೕವೇಲನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ನೂರಮೂವತು್ತ
ಜನರು, 8 ಎಲೀಚಾಫಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಇನೂ್ನರು
ಜನರು, 9 ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಲೀಯೇಲನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಭತು್ತ ಜನರು
10 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ನೂರ ಹನೆ್ನರಡು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.
11 ಆ ಮೇಲೆ ಾವೀದನು ಚಾದೋಕ್, ಎ ಾ್ಯ ಾರ್ ಎಂಬ
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಊರೀಯೇಲ್, ಅ ಾಯ,
ೕವೇಲ್, ಶೆ ಾಯ, ಎಲೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬ್ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನ ಾದ ನೀವು, 12 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನರಿ. 13 ನೀವು
ದಲನೆಯ ಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಧಮರ್ವಿಧಿ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆಗ
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 15
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ನಡೆದರು.
16 ಆಗ
ಾವೀದನು ಲೇವಿಯರ ಪ್ರ ಾನರಿಗೆ, “ ಾಯಕ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಸ್ವರಮಂಡಲ,
ಕಿನ್ನರಿ,
ಾಳ
ದ ಾದ
ಾದ್ಯ ಗಳಿಂದ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 17 ಆಗ ಅವರು
ೕವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಹೇ ಾನ್, ಅವನ ಗೋತ್ರ ಬಂಧುವೂ
ಬೆರೆಕ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಆದ ಆ ಾಫ್, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಮೆ ಾರೀಯರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಕೂ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ ಏ ಾನ್ ಎಂಬುವರನ್ನಲ್ಲದೆ, 18 ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಳಗೆ ಎರಡನೆಯ ದಜೆರ್ಯವ ಾದ
ಜೆಕಯರ್, ಬೇನ್,
ಾಜೀಯೇಲ್ ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀ ಾಬ್,
ಬೆ ಾಯ,
ಾಸೇಯ, ಮತಿ್ತತ ್ಯ ಎಲೀಫೆಲೇಹು, ಮಿಕೆ್ನೕಯ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಓಬೇದೆದೋಮ ಮತು್ತ
ಯೆಗೀಯೇಲ್ ಇವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 19 ಾಯಕ ಾದ ಹೇ ಾನ್, ಆ ಾಫ್ ಮತು್ತ ಏ ಾನರು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿವವರು. 20 ಜೆಕಯರ್, ಅಜೀಯೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್,
ಯೆಹೀಯೇಲ್,, ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀ ಾಬ್,
ಾಸೇಯ ಮತು್ತ ಬೆ ಾಯ ಎಂಬುವವರು ಾರಕ ಾ್ಥಯಿಯ
21 ಮತಿ್ತತ ್ಯ, ಎಲೀಫೆಲೇಹು, ಮಿಕೆ್ನೕಯ,
ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನು್ನ ಾರಿಸುವವರು.
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ
ಓಬೇದೆದೋಮ ಯೆಗೀಯೇಲರು ಅಹಜ್ಯ ಎಂಬವರು ಾಯಕ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ಮಂದರ ಾ್ಥಯಿಯ
ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವವರನು್ನ ನೆಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯುತ ಾಗಿ ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುವ
ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಾಯಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ಕೆನನ್ಯ ನು ಮಂಜೂಷ ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. 23 ಬೆರೆಕ್ಯ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಕನ ಇವರು ಮಂಜೂಷದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. 24 ಶೆಬನ್ಯ,
ೕ ಾಫಾಟ್, ನೆತನೇಲ್,
ಅ ಾಸೈ, ಜೆಕಯರ್, ಬೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್ ಎಂಬ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ದೇವ
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವರು. ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೀಯ ಎಂಬುವವರು ಮಂಜೂಷದ
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು.
25 ಾವೀದನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳೂ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ತರುತಿ್ತರು ಾಗ, 26 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
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ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ದೇವರ ಸ ಾಯ ದೊರೆತದ್ದರಿಂದ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು. 27 ಾವೀದನೂ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಮತು್ತ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ಲೇವಿಯರೂ, ಹೊರುವವರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ಕೆನನ್ಯ ನೂ ನೂಲಿನ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಾವೀದನು ಇದರ ಹೊರ ಾಗಿ ಾರಿನ ಏ ೕದನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 28 ಹೀಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಆನಂದ
ೕಷಣೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕೊಂಬು ಮತು್ತ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ, ಾಳ, ತಂತಿ ಾದ್ಯ ಗಳ ಸಂಗೀತದಿಂದ
ಾಳ ಾಕು ಾ್ತ ಕಿನ್ನರಿ ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ತಂದರು. 29 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವು ಾವೀದನ ನಗರಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ೌಲನ
ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣಿಕಿನೋಡಿ ಾವೀದನು ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ, ಕುಣಿಯು ಾ್ತ, ನೃ ತ ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು.
1

16

ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದು ಾವೀದನು ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾಡಿಸಿದ್ದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟ
ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 2 ಆ ಯಜ್ಞಗಳು,
ಹೋಮಗಳು ಸಮಪರ್ಣೆ ಾದ ನಂತರ ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 3 ಾಗೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಪುರುಷ ಾಗು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೂ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಒಂದು
ತುಂಡು ಬೇಯಿಸಿದ ಾಂಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣ ನ ಒಂದು ಗೊಂಚಲನೂ್ನ ಕೊಡಿಸಿದನು.
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಾಡಿದ ಕೀತರ್ನೆ
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ದೇವ ಾಧನೆ ನಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾವೀದನು ಕೆಲವು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದೂ, ಾಡಿ
ಹರಸುವುದೂ ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 5 ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಾಫನು ಪ್ರ ಾನನು. ಜೆಕಯರ್ನು ಎರಡನೆಯವನು.
ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಮತಿ್ತತ ,್ಯ ಎಲೀ ಾಬ್, ಬೆ ಾಯ, ಓಬೇದೆದೋಮ್,
ಯೆಗೀಯೇಲ್ ಇವರು ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ
ದ ಾದ ಾದ್ಯ ಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವವರು, ಆ ಾಫನು
ಕೈ ಾಳ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸ ಾಯಿತು. 6 ಬೆ ಾಯ, ಯೆಹಜೀಯೇಲ್ ಎಂಬ
ಾಜಕರು ದೇವರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ವೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದರು.
7 ಾವೀದನು ಆ ಾಫನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ ಕೀತಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ
ದಲು ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
8 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿರಿ. ಆತನ ಾಮದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ. ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
4

9 ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಭಜಿಸಿರಿ; ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೆ್ನ
10

ಾ್ಲ ಾ್ಯ ನಿಸಿರಿ.

ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೋರುವವರ ಹೃ ದಯವು
ನಿತ್ಯ ವೂ ಅಪೇ ಸಿ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
11 ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿರಿ; ನಿತ್ಯ ವೂ ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿರಿ.
12 ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ* ಸಂತತಿಯವರೇ, ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಾಕೋಬನ
ವಂಶದವರೇ, ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ, ಾ್ಯಯ ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.
ಾತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಆತನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವೆ.
ಆತನು ಾವಿ ಾರು ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಇರುವಂತೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನ ಮತು್ತ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯ ವೂ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.

13 ಮಹ

14 ಯೆಹೋವನೆಂ
15

*

16:12 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅಥ ಾ ಅಬ್ರ ಾಮನ.
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16 ಆತನು

ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡನು ಮತು್ತ ಇ ಾಕನಿ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು.
17
ಅದು
ಾಜ ಾಸನದಂತಿರುವುದು
ಎಂದು
ಾಕೋಬನಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಗಿರುವುದೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಾತುಕೊಟ್ಟ ನು.
18 ನೀವು ಇನೂ್ನ ಬಹು ಜನರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು ಆಗಿರು ಾಗಲೇ
19 ಆತನು, ‘ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವುದು’ ಎಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.
20 ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೂ್ಕ ಾಜ್ಯ ದಿಂದ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ
21 ಅವರಿಗೆ
ಾರಿಂದಲೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಲಿ, ಅ ಾಯ ಾಗಲಿ ಆಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅರಸನನು್ನ ಗದರಿಸಿ,
22 ‘ ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವರನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು. ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ
ಾವ ಕೇಡನು್ನ ಾಡ ಾರದು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಎ ಾ್ಲ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ
ಾಡಿರಿ. ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ
ಾರಿಹೇಳಿರಿ.
24 ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಘನತೆಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
25 ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಬಹಳ ಾಗಿ ಸು್ತತಿಗೆ
ಾತ್ರ ನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಎ ಾ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ
ಅದು್ಭತ ಾದವನು.
26 ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಬರೀ ಬೊಂಬೆಗಳೇ.
ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು.
27 ಆತನ
ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರ ಗಳು,
ಸಂತೋಷಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
28 ಭೂಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಬಲಪ್ರ ಾವಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ ಯೆಹೋವನವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ
ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
29 ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಘನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಾಣಿಕೆ ಸಹಿತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಪರಿಶುದ್ಧತ ್ವವೆಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ.
30 ಎ ಾ್ಲ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ. ಭೂಮಿಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು,
ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ,
31 ಗಗನಮಂಡಲವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ; ಭೂಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ; ಯೆಹೋವನು
ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ
ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
32 ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವನೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರ ವೂ
ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ
ೕಷಿಸಲಿ.
33 ಹೊಲಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಪೈ ರುಗಳೂ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ; ಮತು್ತ ವನದ ಮರಗಳು ಉ ಾ್ಸ ಹ ಧ ್ವ ನಿ
ಾಡಲಿ.
34 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
35 ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸು; ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸು; ಆಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು; ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆವು ಅನಿ್ನರಿ.
36 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾಗ ಸವರ್ಜನರೂ ಆಮೆನ್ ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿದರು.
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಆ ಾಧನೆ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆ ಾಫನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ, 38 ಯೆದುತೂನನ ಮಗ ಾದ
37
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ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಇವರನು್ನ, ಅವರ ಆರುವತೆ್ತಂಟು ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿದನು.
39
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
40 ಅವರು ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ
ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.
ಾ್ರ ತಃ ಾಲ ಮತು್ತ
ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಾಡಿ
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ವಿಧಿತ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇ ಾಯಿತು.
41 ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ, ಆತನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಕೃ ಪೆಗೋಸ್ಕರ ಸು್ತತಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೇ ಾನ್,
ಯೆದುತೂನ ಮತು್ತ ಹೆಸರು ಹೆಸ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಜನರೂ ಇದ್ದರು. 42 ಹೇ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಯೆದುತೂನರ ಹತಿ್ತರ ಾದ್ಯ ಾರರಿ ಾಗಿ ತುತೂ್ತರಿ, ಾಳ
ದ ಾದ ಾದ್ಯ ಗಳೂ ಮತು್ತ ದೇವಕೀತರ್ ಾ
ಾಹಿತ್ಯ ಗಳಿದ್ದವು. ಯೆದುತೂನನ ಮಕ್ಕಳು ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
43 ತರು

ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋದನು.

ಾವೀದನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ

17
ದೇವರು ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ
ಬರಲು ಹೇಳಿ, “ನೋಡು, ಾನು ದೇವ ಾರುಮರದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷ ಾದರೋ ಬಟೆ್ಟಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಾ ಾನನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದಂತೆ ಾಡು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.
3 ಅದೇ
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾ ಾನನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 4 “ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. 5 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದನು. 6 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಾಲಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನನಿ್ನಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾವ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾ್ನದರೂ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ
ದೇವ ಾರುಮರದ ಮನೆಯನು್ನ ಏಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನೋ ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದನು.
7 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಕುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಡವಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಾಯಕನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 8 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನು. ಲೋಕದ
ಮ ಾಪುರುಷರ ಹೆಸರಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. 9 ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾವ ಭಯವೂ
ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವರು. 10 ಪೂವರ್ ಾಲದಲೂ್ಲ, ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಾಲದಿಂದೀಚೆಗೆ ದುಷ್ಟರು ಅವರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದಂತೆ ಇನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡುವೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ವೆನು ಎಂದು ಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಿನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ಮುಗಿದು ನೀನು ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅವನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು.
12 ಅವನು ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ವನು.
ಾನು ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ
13
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು.
ನನ್ನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವನಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿದ ಾಗೆ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವು
1
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ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂಬುದೇ.
ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
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ಾ ಾನನು ತನಗುಂಟಾದ ದಶರ್ನದ ಈ ಎ ಾ್ಲ

ಾತುಗಳನು್ನ

ಾವೀದನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾದ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಈ ಪದವಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದಿ್ದ, ಾನೆಷ್ಟರವನು? ನನ್ನ
ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು? 17 ದೇವರೇ, ಇದು ಾಲದೆಂದೆಣಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮುಂಬರುವ ಸಂ ಾನದ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ. ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಲ್ಪ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿದಿ್ದೕ. 18 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ.
ಅವನು ತನಗುಂಟಾದ ಘನತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಇನೆ್ನೕನು ಹೇ ಾನು. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಮೇಲಿ ಾಗಿಯೂ, ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ. 20 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾವು
ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. 21 ನಿನ್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಜ ಾಂಗವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾವುದಿರುತ್ತದೆ? ದೇವ ಾದ ನೀನೇ
ಚಿತೆಯಿಸಿ, ಅದನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ, ಸ್ವಪ ್ರ ಜೆ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ. ಭಯಂಕರ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಿ. ನೀನು ಐಗುಪ್ತರ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ ಸಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ
22
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸ ಾ ಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಿ್ದೕ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿದಿ್ದ. 23 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯನೂ್ನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಶ್ವತಪಡಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸು. ಅದು
ಸ ಾ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ. 24 ಜನರು ‘ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರೂ, ಶರಣನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಮನೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ’
25 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ ಾನು
ಎಂದು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
ನಿನಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು’ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡನು. 26 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಈ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ನೀನು ನನ್ನ
ದೇವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ. 27 ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಿನ್ನ
ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದಿ್ದೕ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅದನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಅದು ನಿತ್ಯ ವೂ ೌ ಾಗ್ಯ ದಿಂದಿರುವುದು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
16 ಆಗ ಅರಸ

18
ಾವೀದನು ಾಧಿಸಿದ ದಿಗಿ್ವಜಯಗಳು
1 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಾ್ರ ಮಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವರು
ಾವೀದನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿ ಕಪ್ಪಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು.
3 ಾವೀದನು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ಹದರೆಜರನನು್ನ ಹ ಾತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 4 ಾವೀದನು
ಅವನ ಾವಿರ ರಥಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಾವಿರ ಾಹುತರನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು,
ನೂರು ಕುದುರೆಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂ ಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನು.
5 ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ಹದದೆಜರನನು್ನ ರ ಸಲು ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು ಅವರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ಯ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅವನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ
ಕೊಡುವವ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ವಿಜಯ ದೊರಕಿತು.
7 ಾವೀದನು ಹದರೆಜರನ ಸೇವಕರಿಗಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು ಹದರೆಜರನ ಟಿಭತ್ ಮತು್ತ ಕೂನ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಾಮ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ಾಮ್ರ ದಿಂದ
ಕಂಚಿನ ಕಡಲೆಂಬ ಾತೆ್ರ ಯನೂ್ನ, ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಇದೇ ಾಮ್ರ ದಿಂದ
ಾಡಿಸಿದನು.
9 ಾವೀದನು ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ಹದದೆಜರನ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
10 ತೋವಿಗೂ ಹದರೆಜನಿಗೂ ವಿರೋಧವಿತು್ತ.
ಹ ಾತಿನ ಅರಸ ಾದ ತೋವಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು.
ಾವೀದನು ಹದದೆಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ತೋವು ಾವೀದನನು್ನ
ವಂದಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಾರೈ ಸುವುದಕೂ್ಕ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಹದೋ ಾಮನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು
ಬರು ಾಗ ಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಧವಿಧ ಾದ ಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಗಳ ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ತಂದನು.
11 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಇವುಗಳನೂ್ನ ಎದೋಮ್ಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಅ ್ಮೕನಿಯರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಮತು್ತ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಎಂಬೀ ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.
12 ಇದಲ್ಲದೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖ ಯು ಉಪಿ್ಪ ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ ಹದಿನೆಂಟು
ಾವಿರ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 13 ಾವೀದನು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡುಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು.
ಎದೋಮ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನ ಾಸ ಾದರು.
ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ
ಹೋದರೂ ಜಯದೊರಕಿತು.
ಾವೀದನ ಸರ ಾರರು
14
ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೂ ಧಮರ್ತಪ್ಪದೆ ನೀತಿ ಮತು್ತ
15 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ಾ್ಯಯದಿಂದ ಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ೕ ಾಬನು ಅವನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ, ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಮಂತಿ್ರ ಯೂ ಆಗಿದ್ದರು.
16 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ಅವನ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಶವ್ಷ ನು ಲೇಖಕನು. 17 ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು, ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ
ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲುದಂಡುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದನು.
ಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು ಅರಸನ ಒಡೊ್ಡೕಲಗದಲಿ್ಲ
*ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಾವೀದನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
ಇ ಾದನಂತರ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಾ ಾಷನು ಸತ್ತನು.
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
2
ಅವನ ಮಗನು ಅರಸ ಾದನು.
ಾವೀದನು, “ ಾ ಾಷನು ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಾನೂನನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡು ಪಿತೃ ಶೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಾನೂನನನು್ನ
ಸಂತೈ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 3 ಆಗ ಅ ್ಮೕನ್ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಾನೂನನಿಗೆ,
“ ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸಂತೈ ಸುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕ
ೕ? ಅವನ ಆಳುಗಳು ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಆದುದರಿಂದ ಾನೂನನು ಾವೀದನ
ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ, ಗಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ, ಅವರ ಸೊಂಟದ ಕೆಳ ಾಗದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 5 ಅವರು ಹೋಗಿ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ
ಅವನು ಬಹಳ ಅವ ಾನಹೊಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಳುಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ, “ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ
ನೀವು ಯೆರಿಕೋವಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಅನಂತರ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.
1

ಾವೀದನ ಯುದ್ಧಭಟರ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು
*

18:17 ಅಥ ಾ

ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಾವು ಾವೀದನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದೆವೆಂದು ಾನೂನನೂ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ತಿಳಿದು ಎರಡು
ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್ ಸೀಮೆಯಿಂದಲೂ,
ಾಕದಿಂದಲೂ, ಚೋ ಾ ಾಜ್ಯ ದಿಂದಲೂ
ರಥಗಳನೂ್ನ, ಾಹುತರನು್ನ ತರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 7 ಆಗ
ಮೂವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ರಥಬಲದವರೂ,
ಾಕದ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ದಂ ಾಳುಗಳು ಬಂದು
ಅವರ ಸ ಾಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮೇದೆಬ ಊರಿನ ಮುಂದೆ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ
ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಬಂದರು. 8 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು
ೕ ಾಬನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಶೂರಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಕೂಡಲೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟದರು.
ಅವರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದ ಅರಸರು
ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 10
ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಯುದ್ಧ
ಾ್ರರಂಭ ಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ
ಅ ಾಮ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖ ಯ ವಶಕೆ್ಕ
ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, 12 “ಅ ಾಮ್ಯರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಾ,
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು. 13 ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು,
ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ, ನಮ್ಮ ೌರುಷವನು್ನ ತೋರಿಸೋಣ.
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸರಿ ಾಣುವ ಾಗೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 14
ೕ ಾಬನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ
ಅ ಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋದರು. 15 ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಕಂಡು ಅವರೂ
ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖ ಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರು.
ೕ ಾಬನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
16 ಅ ಾಮ್ಯ ರಿಗೆ
ಾವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ಅಪಜಯ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರು
ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹದರೆಜರನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
17 ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ಶೋಫಕನು ಅವರ ಾಯಕ ಾದನು.
ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿ, ಅ ಾಮ್ಯರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅವರೊಡನೆ ಾ ಾಡುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ವೂ್ಯ ಹ ಕಟಿ್ಟದನು. 18 ಅ ಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಂ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಮುಂದೆ ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರು. ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಏಳು ಾವಿರ ರಥಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ನಲ್ವತು್ತ
ಾವಿರ ಾ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಶೋಫಕನನೂ್ನ ಕೊಂದನು.
19 ಹದರೆಜರನ ಾಸರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಗದೆಂದು ತಿಳಿದು ಾವೀದನೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಾಸ ಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನಸು್ಸ ಾಡಲಿ್ಲಲ್ಲ.
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ಾವೀದನು ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
1 ಮರುವಷರ್ ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಸರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬನು ಬಲ ಾದ
ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. ಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.
ೕ ಾಬನು ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಾವೀದನು ಮ ಾ್ಕಮ್ ಮೂತಿರ್ಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದು ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ತೊ ಾ ತೂಕದು್ದ. ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಶಿರಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 3 ಊರಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಗರಗಸ, ಗುದ್ದಲಿ, ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ
ಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಾಯಿತು.
ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಸವರ್ಸೈ ನಿಕರೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ

ಅನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಹುಷ ಊರಿನವ ಾದ
ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎಂಬುವವನು ರೆಫಾಯ ಾದ ಸಿಪೆ್ಪ ೖ ಎಂಬುವವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದರು.
5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಇನೊ್ನಮೆ ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಡೆ ಾಗ
ಾಯೀರನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ
ಗೊ ಾ್ಯ ತನ ತಮ್ಮ ಾದ ಲಹಿ್ಮೕಯನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಲಹಿ್ಮೕಯನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು ನೇ ಾರರ
ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಾತ್ರ ವಿತು್ತ.
6 ಮತೊ್ತಂದು
ಾರಿ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧನಡೆಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷನಿದ್ದನು
ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರು ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನೂ ರೆಫಾಯನು. 7 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿ ಾಗ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮ ನ ಮಗ
ೕ ಾ ಾನನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 8 ಗತ್
ಊರಿನವ ಾದ ಈ ರೆಫಾಯರು ಾವೀದನಿಂದಲೂ ಅವನ ಸೇವಕರಿಂದಲೂ ಹತ ಾದರು.
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ಾವೀದನು ಾಡಿಸಿದ ಜನಗಣತಿ
ಸೈ ಾನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎದು್ದ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಜನಗಣತಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾವೀದನನು್ನ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ಾವೀದನು
ೕ ಾಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದು, “ನನಗೆ ಜನರ
ಲೆಕ್ಕ ಗೊ ಾ್ತಗುವ ಾಗೆ ನೀವು ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಾನ್ ಊರಿನವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಲೆಕ್ಕ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆಗ
ೕ ಾಬನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನೇ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಾಸರಷೆ್ಟ.
ಒಡೆಯನು ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದೇನು? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವುದೇಕೆ”
ಎಂದನು. 4 ಆದರೆ ಅರಸನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತನ್ನ
ಾತನೆ್ನೕ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
5
ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ಜನಗಣತಿಯ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕ
ಸೈ ನಿಕರು ಹನೊ್ನಂದು ಲಕ್ಷ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ. 6 ಅರಸನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಲೇವಿ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲಗಳವರ ಜನಗಣತಿಯನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ.
1

ಾವೀದನ ಾಪಕೆ್ಕ ಶಿ
ಜನಗಣತಿ ಾಡಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಧಿಸಿದನು.
8 ಆಗ
ಾವೀದನು, “ ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿ ಾಪಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 9 ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ
ದಶಿರ್ ಾದ ಾದನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಮೂರು ವಿಧ ಾದ
ಶಿ ಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಬೇಕೋ ಆರಿಸಿಕೋ
ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದನು. 11 ಆಗ ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 12 ‘ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಬರ ಾಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲವೆ
ನೀನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿ ಾಗುವುದು ಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲವೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಸಮಸ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂ ಾರದೂತನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಯ ರೂಪ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಬೇಕೋ, ಈ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ’ ಎಂಬುದೇ.
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು ಾದನಿಗೆ, “ ಾನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದು ಮೇಲು. ಆತನು ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
7
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14 ಆಗ

ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಾ್ಯ ಧಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಜನರು ಸತ್ತರು. 15 ದೇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ
ದೂತನು ಾಶಪಡಿಸುವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಆ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ಸಂ ಾರ ದೂತನಿಗೆ, “ ಾಕು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. 16 ಾವೀದನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ, ಚಾಚಿದ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಹಿರಿದ ಕತಿ್ತಯಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವನೂ, ಹಿರಿಯರೂ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಬೋರಲು
ಬಿದ್ದರು. 17 ಮತು್ತ ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, “ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದವನು ಾನಲ್ಲ ೕ.
ಮ ಾ ಾಪ ಾಡಿದವನು ಾನೇ. ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರು ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ? ಯೆಹೋವನೇ,
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರದೆ ನನಗೂ ನನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
ಾವೀದನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದು್ದ
18 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಾದನಿಗೆ, “ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಾವೀದನಿಗೆ
ಹೇಳು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 19 ಾವೀದನು ಾದನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತನ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ಹೊರಟನು. 20 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯನು್ನ ತುಳಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒ ಾರ್ನನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ದೂತನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದನು.
ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ಾಲು್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
21 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಒ ಾರ್ನನು ಕಂಡು ಕಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ
ಬಿದ್ದನು. 22 ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಾ್ಯ ಧಿಯು
ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಾನು ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
23 ಆಗ
ಕಟಿ್ಟ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪೂಣರ್ಕ್ರ ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಒ ಾರ್ನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞ ಾಡೋಣ ಾಗಲಿ. ಇಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಹೋರಿಗಳೂ, ೌದೆಗೆ ಹಂತೀಕುಂಟೆಗಳೂ, ನೈ ವೇದ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಗೋದಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು
ಒ ಾರ್ನನಿಗೆ “ ಾಗಲ್ಲ ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಪೂಣರ್ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದನು್ನ ಕ್ರ ಯವಿಲ್ಲದೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಾವೀದನು
ಆ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಆರುನೂರು ಶೆಕಲ್ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 26 ಅಲಿ್ಲ ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ರೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, 27 ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಬೇಕೆಂದು ದೂತನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.

ಾವೀದನು ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ
28

ಾಡಿದು್ದ

ೕಶೆಯು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಡಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದವು. 29 ಆದರೂ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಕತಿ್ತಗೆ ಹೆದರಿ
ದೇವದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆ, ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲಯೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 30 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸದುತ್ತರ ದೊರಕಿತು.
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ಆಗ ಾವೀದನು, “ಇದೇ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ. ಇದೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಅನಂತರ
ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆ ಾಪಿಸಿ, ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಾ್ಕಗಿ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವುದಕೆ್ಕ
3 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೇಮಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು ಾ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ
ಳೆಗಳನೂ್ನ, ಪಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಹಳ ಕಬಿ್ಬಣಗಳನೂ್ನ, 4 ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ್ದಷು್ಟ ಾಮ್ರ ವನೂ್ನ,
ಎಣಿಸ ಾರದಷು್ಟ ದೇವ ಾರುಮರಗಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು.
ಚೀದೋನ್ಯರು ಮತು್ತ ತೂಯರ್ರೂ
ಅವನಿಗೆ ದೇವ ಾರುಮರಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 5 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಎಳೆ ಾ್ರ ಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟ ಸತಕ್ಕ ಆಲಯದ ಕೀತಿರ್ಯು
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಘನತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ ಅದು ಅಧಿಕ ಶೋ ಾಯ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆದುದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ
ಎ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
6 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
7
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದೆ್ದನು. 8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಬಹಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದವನೂ, ಮ ಾ
ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದವನೂ ಆಗಿರುತಿ್ತೕ. ನೀನು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. 9 ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು, ಅವನು ಸ ಾ ಾನ
ಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು. ಾನು ಅವನ ಸುತ್ತಣ ಎ ಾ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು. ಅವನಿಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನೆಂಬ ಹೆಸರಿರುವುದು. ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನವನೂ್ನ ಮತು್ತ ೌ ಾಗ್ಯ ವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು. 10 ಅವನೇ ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ವನು. ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು.
ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅವನ ಾಜ್ಯ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು’.
11 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಸಫಲ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಂತೆಯೂ ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರಲಿ. 12 ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನು ನಿನಗೆ
ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೇಮಿಸಲಿ. 13 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೈ ಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ
ಸಫಲ ಾಗುವಿ. ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. 14 ಇಗೋ,
ಾನು ಬಹು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ,
ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಇದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರೂ, ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳೂ, 16 ಬಡಗಿಗಳೂ, ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣಗಳ ಎ ಾ್ಲ ತರಹದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಎಣಿಸಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಎದು್ದ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಕೈ ಾಕು, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನಿಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. ಆತನು ಈ
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ದೇಶದ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೂ
ಾ್ವಧೀನ ಾಯಿತು ನೋಡಿರಿ. 19 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸಿರಿ. ಏಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ದೇ ಾ ಾಧನೆಯ ಪವಿತ್ರ
ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಲೇವಿಯರ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳು
ಾವೀದನು ವ
ೕವೃ ದ್ಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಾಜಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿದನು.
3 ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ ಯು
ಮೂವತೆ್ತಂಟು ಾವಿರ ಾಗಿತು್ತ. 4 ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ
ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಆರು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ,
5 ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಾ್ನ ಗಿ, ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಾದ್ಯ ಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಭಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು ಲೇವಿಯ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀಯರು
ಇವರನು್ನ ವಿವಿಧ ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಿದನು.
1

ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷರು ಲ ಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ ಎಂಬುವರು. 8 ಲ ಾ್ದನನಿಗೆ ಪ್ರ ಾನ ಾದ
ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಜೇ ಾಮ್ ಮತು್ತ
ೕವೇಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 9 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಶೆಲೋ ೕತ್,
ಹಜೀಯೇಲ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇವರು ಲ ಾ್ದನ ್ಯರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರು. 10 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ
ಯಹತ್, ಜೀನ, ಯೆಯೂಷ್ ಮತು್ತ ಬೆರೀಯ ಎಂಬ ಾಲು್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 11 ಯಹತನು ಪ್ರ ಾನನು,
ಜೀಜನು ಎರಡನೆಯವ ಾಗಿದ್ದನು, ಯೆಯೂಷ್, ಬೆರೀಯರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಾಗಿ ವಗರ್ ಾಗಿಯೂ ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದರು.
7

ಕೆ ಾತ್ಯರು
ಕೆ ಾತನಿಗೆ ಅ ಾ್ರ ಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಎಂಬ ಾಲು್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
13 ಅ ಾ್ರ ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋನ್ ಮತು್ತ
ೕಶೆ ಎಂಬುವವರು. ಆರೋನನು ಅವನ ಸಂ ಾನದವರು
ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಇವರು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಧೂಪ ಾಕುವವರೂ, ಆತನ ಸೇವೆ
ಾಡುವವರೂ, ಆತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 14 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ೕಶೆಯ ಸಂ ಾನದವರು
ಾ ಾರಣ ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 15
ೕಶೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್
ಎಂಬುವವರು. 16 ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಶೆಬೂವೇಲನು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗನು. 17 ಪ್ರ ಾನ ಾದ ರೆಹಬ್ಯ
ಎಲೀಯೆಜೆರನ ಮಗನು. ಎಲೀಯೆಜೆರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೆಹಬ್ಯ ನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
18 ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಶೆಲೋ
ೕತನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗ. 19 ಹೆಬೊ್ರ ೕನನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯೆರೀಯನು ಪ್ರ ಾನನು,
ಅಮಯರ್ನು ಎರಡನೆಯವನು, ಯಹಜೀಯೇಲನು ಮೂರನೆಯವನು, ಯೆಕ ಾ್ಮ ಮ್ ಾಲ್ಕನೆಯವನು.
20 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮೀಕನು ಪ್ರ ಾನನು, ಇಷಿ್ಷೕಯನು ಎರಡನೆಯವನು.
12

ಮೆ ಾರೀಯರು
ಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ ಎಂಬುವವರು. ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಕ್ಕಳು ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಕೀಷ್. 22 ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ
21 ಮೆ
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23 ಮೂಷೀಗೆ ಮಹಿ್ಲೕ, ಏದೆರ್ ಮತು್ತ ಯೆರೇ

ಬಂಧುಗ ಾದ ಕೀಷನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರು.
ೕತ್
ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
24 ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೇ ಆ
ಾ ಲೇವಿ ವಗರ್ಗಳ
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರ ಾನರು.
ಇವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕವ ಾಗಿದ್ದರು. 25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ, *ಆತನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವ ಾದುದರಿಂದ,
ಲೇವಿಯರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆತನ ಗು ಾರವನೂ್ನ, ಆ ಾಧ ಾ
ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾವೀದನು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಆ ವಿಧಿಸಿದನು. 27
26

ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಹೊರುವುದು
ಾವೀದನ ಈ ಕಡೇ ಆ ಯ

ಮೇರೆಗೆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 28 ಅವರು
ಆರೋನ್ಯರ ಕೈ ಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪರಿಚಾರಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ
ಕೆಲಸಗಳು ಾವುದೆಂದರೆ, ಅಂಗಳಗಳ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದೂ, 29 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದೂ, ನೈ ವೇದ್ಯ ದ
ಮೀಸಲು ರೊಟಿ್ಟ, ನೈ ವೇದ್ಯಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ, ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟ
ರೊಟಿ್ಟ, ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ನೆನೆದ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದೂ, ಸೇರು, ಅಳತೆಗೋಲುಗಳನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದೂ, 30 ಪ್ರ ತಿದಿನ ಾ್ರ ತಃ ಾಲ ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಯಮಿತ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ 31 ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಜಾತೆ್ರ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಯುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದೂ ಇವೇ. 32 ಹೀಗೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಆರೋನನ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನೂ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಡತಕ್ಕ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳು.
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ಾಜಕರ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳು
ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವರೂ ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಾ ಾಬ್,
ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವರು. 2 ಾ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬುವರು
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಿಂತ
ದಲೇ ಸತು್ತ ಹೋದುದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ, ಈ ಾ ಾರನೂ
ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಾವೀದನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ,
ಈ ಾ ಾರನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ಾಜಕರನು್ನ ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ
ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಿದರು. 4 ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂ ಾನದ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರ ಾನರು ಈ ಾ ಾಯರ್ರಿಗಿಂತ
ಹೆಚೆ್ಚಂದು ಕಂಡು ಬಂದುದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲಜಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾನರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರ ಾರ ಹದಿ ಾರು
ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಈ ಾ ಾಯರ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಎಂಟು ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡಿ, 5 ಈ
ವಗರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ
ಈ ಾ ಾರನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ದೈ ವಿಕ ಾಯರ್ಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರೂ
ಇರುವುದರಿಂದ ಉಭಯ ಸಂ ಾನದವರು ಸ ಾನ ಾ್ಥನದವ ಾಗಿದ್ದರು. 6 ನೆತನೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಶೆ ಾಯನೆಂಬ ಲೇವಿಯ ಲೇಖಕನು ಅರಸನ ಮುಂದೆಯೂ, ಅಧಿಪತಿಗಳು,
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್,
ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕ್,
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರ ಾನರು ಇವರ
ಮುಂದೆಯೂ ಆ ವಗರ್ಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಒಂದು ವಗರ್ದವ ಾದ ನಂತರ
ಈ ಾ ಾಯರ್ರ ಒಂದು ವಗರ್ದವರು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ ವಗರ್ಗಳ ಸರದಿಯನು್ನ
ಚೀಟಿನಿಂದಲೇ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದರು.
7
ದಲನೆಯ ಚೀಟು ಯೆಹೋ ಾರೀಬನಿಗೆ, ಎರಡನೆಯದು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, 8 ಮೂರನೆಯದು
ಾರೀಮನಿಗೆ,
ಾಲ್ಕನೆಯದು ಸೆ
ೕರೀಮನಿಗೆ, 9 ಐದನೆಯದು ಮಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಆರನೆಯದು
1
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ಮಿ ಾ್ಯ ಮೀನನಿಗೆ, ಏಳನೆಯದು ಹಕೊ್ಕೕಚನಿಗೆ, ಎಂಟನೆಯದು ಅಬೀಯನಿಗೆ, 11 ಒಂಬತ್ತನೆಯದು
ಯೆಷೂವನಿಗೆ, ಹತ್ತನೆಯದು ಶೆಕನ್ಯ ನಿಗೆ, 12 ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನಿಗೆ, ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು
13 ಹದಿಮೂರನೆಯದು
ಾಕೀಮನಿಗೆ,
ಹುಪ್ಪನಿಗೆ,
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯದು ಎಷೆ ಾಬನಿಗೆ,
14 ಹದಿನೈ ದನೆಯದು ಬಿಲ್ಗನಿಗೆ, ಹದಿ ಾರನೆಯದು ಇಮೆ್ಮೕರನಿಗೆ, 15 ಹದಿನೇಳನೆಯದು ಹೇಜೀರನಿಗೆ,
16 ಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯದು
ಹದಿನೆಂಟನೆಯದು ಹಪಿ್ಪಚೆ್ಚೕಚನಿಗೆ,
ಪೆತಹ್ಯ ನಿಗೆ,
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯದು
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆ, 17 ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯದು
ಾಕೀನನಿಗೆ, ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯದು ಾಮೂಲನಿಗೆ, 18 ಇಪ್ಪತ್ತ
ಮೂರನೆಯದು ದೆ ಾಯನಿಗೆ, ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ್ಕನೆಯದು ಾಜ್ಯ ನಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. 19 ಆರೋನ್ಯರು ಈ ವಗರ್
ಕ್ರ ಮದಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಲೇವಿಯರ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಆರೋನನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಡೆಸತಕ್ಕದು್ದ.
ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರು
ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟ. ಅ ಾ್ರ ಮನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಶೂ ಾಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ
ಯೆಹೆ್ದ ಾಹನು. 21 ರೆಹಬ್ಯ ನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಇಷಿ್ಷೕಯನೂ, 22 ಇಚಾ್ಹರನ ಸಂ ಾನದ ಶೆಲೋ ೕತನ
ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಯಹತನೂ ಪ್ರ ಾನರು. 23 ಹೆಬೊ್ರ ೕನನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಯೆರೀಯನು ಪ್ರ ಾನನು,
ಅಮಯರ್ನು ಎರಡನೆಯವನು, ಯಹಜೀಯೇಲನು, ಮೂರನೆಯವನು ಮತು್ತ ಯೆಕ ಾ್ಮ ಮನು
ಾಲ್ಕನೆಯವನು, 24 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಾಮೀರನೂ, 25 ಮೀಕನ
ತಮ್ಮ ಾದ ಇಷಿ್ಷೕಯನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ನು ಪ್ರ ಾನರು. 26 ಮೆ ಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ
ಮೂಷೀ ಎಂಬುವವರು. ಅವನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಾದ
ಾಜ್ಯ ನ ವಂಶದವನು ಬೆನೋ. 27 ಮೆ ಾರೀಯ
ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ, ಬೆನೋ, ಶೋಹಮ್, ಜಕೂ್ಕರ್ ಮತು್ತ ಇಬಿ್ರ ೕ ಇವರೇ. 28 ಮಹಿ್ಲೕಯನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. 29 ಕೀಷನಿಂದ ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 30 ಮೂಷೀಯನ ಮಕ್ಕಳು
ಮಹಿ್ಲೕ, ಏದೆರ್ ಮತು್ತ ಯೆರೀ ೕತ್ ಎಂಬುವವರು.
31 ಇವರೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿ ಸಂ ಾನದವರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ, ಕಿರಿಯರೂ ತಮ್ಮ
ಕುಲ ಬಂಧುಗ ಾದ ಆರೋನ್ಯರಂತೆ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದ ಚಾದೋಕ್ ಅಹೀಮೆಲೆಕ್ ಇವರ ಮುಂದೆಯೂ,
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರ ಾನರ ಮುಂದೆಯೂ, ಚೀಟಿನಿಂದ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸರದಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
20

25

ದೇ ಾಲಯದ ಸಂಗೀತ ಮಂಡಳಿ
ಆಮೇಲೆ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರ ಾನರು ಆ ಾಫ್ಯ, ಹೇ ಾನ್ಯ ಮತು್ತ
ಯೆದುತೂನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿದರು. ಇವರು ಕಿನ್ನರಿ, ಸ್ವರಮಂಡಲ,
ಾಳ, ಇವುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ, ಪ್ರ ಾದಿಸುತ್ತ, ಾಯನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡತಕ್ಕ
ಪುರುಷರ ಪಟಿ್ಟ, 2 ಆ ಾಫ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಕೂ್ಕರ್,
ೕಸೇಫ್, ನೆತನ್ಯ, ಅಶರೇಲ ಎಂಬವರು. ಇವರು
ಅರಮನೆಯ ಾಯಕ ಾದ ಆ ಾಫನ ಸ ಾಯಕರು. 3 ಯೆದುತೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಗೆದಲ್ಯ, ಚೆರೀ, ಯೆ ಾಯ,
ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಹಷಬ್ಯ, ಮತಿ್ತತ ್ಯ ಇವರೇ. ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಪರವಶ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಕೀತರ್ನೆ
ಾಡುವ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಯೆದುತೂನ್ಯ ನಿಗೆ ಈ ಆರು ಜನರೂ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 4 ಹೇ ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಬುಕಿ್ಕೕಯ, ಮತ್ತನ ್ಯ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಶೆಬೂವೇಲ್, ಯೆರೀ ೕತ್, ಹನನ್ಯ, ಹ ಾನೀ, ಎಲೀ ಾತ, ಗಿದ್ದಲಿ್ತ,
ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರ್,
ಷೆ್ಬ ಾಷ, ಮಲೊ್ಲೕತಿ, ಹೋತೀರ್ ಮತು್ತ ಮಹಜೀ
ೕತ್. 5 ಇವರೆಲ್ಲರು
ಅರಸನ ದಶಿರ್ ಾದ ಹೇ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವರು ಹೇ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದುವ ಾಗೆ
ಾಡುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಮೂರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 6 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಧನೆ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೈ ಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ
ಇವುಗಳಿಂದ ಾಯನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಾಫ ಯೆದುತೂನ್ ಹೇ ಾನರು ಅರಸನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
1
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ಯೆಹೋವನ ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕಲಿತ ಇವರ ಸಹೋದರರು ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತೆ್ತಂಟು ಜನರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯಕ ಪ್ರ ವೀಣ ಾಗಿದ್ದರು.
8 ಇವರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಗುರುಶಿಷ ್ಯರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚೀಟಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇ ಾ ಕ್ರ ಮವನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 9 ಚೀಟಿನ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ,
ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಆ ಾಫ್ಯ ಾದ
ೕಸೇಫನು.
ಎರಡನೆಯವನು ಗೆದಲ್ಯ. ಇವನೂ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ, ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
10 ಮೂರನೆಯವನು ಜಕೂ್ಕರ್. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
11 ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಇಚಿ್ರ ೕ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
12 ಐದನೆಯವನು ನೆತನ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
13 ಆರನೆಯವನು ಬುಕಿ್ಕೕಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
14 ಏಳನೇಯವನು ಯೆಸರೇಲ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
15 ಎಂಟನೆಯವನು ಯೆ ಾಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
16 ಒಂಬತ್ತನೆಯದು ಮತ್ತನ ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
17 ಹತ್ತನೆಯವನು ಶಿಮಿ್ಮೕ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
18 ಹನೊ್ನಂದನೆಯವನು ಅಜರೇಲ್. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಜನರು.
19 ಹನೆ್ನರಡನೆಯವನು ಹಷಬ್ಯ. ಇವನೂ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
20 ಹದಿಮೂರನೆಯದು ಶೂ ಾಯೇಲ್. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಜನರು.
21 ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಮತಿ್ತತ ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
22 ಹದಿನೈ ದನೆಯವನು ಯೆರೆ
ೕತ್. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಜನರು.
23 ಹದಿ ಾರನೆಯವನು ಹನನ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
24 ಹದಿನೇಳನೆಯವನು
ಷೆ್ಬ ಾಷ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಜನರು.
25 ಹದಿನೆಂಟನೆಯವನು ಹ ಾನೀ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಜನರು.
26 ಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯವನು ಮಲೊ್ಲೕತಿ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಜನರು.
27 ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯವನು ಎಲೀ
ಾತ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಜನರು.
28 ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯವನು ಹೋತೀರ್. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಜನರು.
29 ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯವನು ಗಿದ್ದಲಿ್ತ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
30 ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯವನು ಮಹಜೀ
ೕತ್. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
31 ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ್ಕನೆಯವನು ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರ್. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

26
ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರ ಾಲಕರು
1 ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ವಗರ್ಗಳ ವಿಷಯ:
ಕೋರಹೀಯ ಾದ ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯ ಎಂಬವನು, ಕೊರೇಯನ ಮಗ

ಾಗೂ ಆ ಾಫನ

ಮ್ಮ ಗ.
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2 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯ ನ

ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಜೆಕೆಯರ್ನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ, ಎದೀಯಯೇಲನು ಎರಡನೆಯವನು, ಜೆಬೆದ್ಯ ನು
3 ಏ ಾಮನು ಐದನೆಯವನು,
ಮೂರನೆಯವನು, ಯೆತಿ್ನಯೇಲನು ಾಲ್ಕನೆಯವನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು ಆರನೆಯವನು, ಎಲೆ್ಯ ಹೋಯೇನೈ ಏಳನೆಯವನು.

4

ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಶೆ ಾಯನು ಚೊಚ್ಚಲನು, ಯೆಹೋಜಾ ಾದನು ಎರಡನೆಯವನು.
ೕ ಾಹನು ಮೂರನೆಯವನು, ಾ ಾರನು ಾಲ್ಕನೆಯವನು, ನೆತನೇಲನು ಐದನೆಯವನು,
5 ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನು ಆರನೆಯವನು,
ಇ ಾ್ಸ ಾರನು ಏಳನೆಯವನು, ಪೆಯುಲೆ್ಲತೆ ೖ ಯು
ಎಂಟನೆಯವನು. ಓಬೇದೆದೋಮನು ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿದ್ದನಷೆ್ಟ. 6 ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರೂ ಮ ಾಸಮಥರ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
7 ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಒತಿ್ನೕ, ರೆಫಾಯೇಲ್, ಓಬೇದ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಜ ಾದ್. ಇವರೂ ಬಹುಸಮಥರ್ ಾದ
ಎಲೀಹು, ಸೆಮಕ್ಯ ಎಂಬುವವರು ಇವರ ಸಹೋದರರು. 8 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಓಬೇದೆದೋಮನ
ಸಂ ಾನದವರು. ಇವರು, ಇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಥರ್ರೂ, ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಗರೂ ಆಗಿದ್ದವರೂ.
ಇವರೂ ಇವರ ಸಹೋದರರೂ ಕೂಡಿ ಅರವತೆ್ತರಡು ಜನರು. 9 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯ ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ
ಸಹೋದರರೂ ಹದಿನೆಂಟು ಜನರು. ಇವರೂ ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದರು.
10 ಮೆ ಾರೀಯ ಾದ ಹೋಸನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಅವರಲಿ್ಲ ಶಿಮಿ್ರ ಎಂಬುವವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇವನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನೆ್ನೕ ಪ್ರ ಾನನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
11 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಎರಡನೆಯವನು, ಟೆಬಲ್ಯ ನು ಮೂರನೆಯವನು, ಜೆಕಯರ್ನು ಾಲ್ಕನೆಯವನು. ಹೋಸನ
ಮಕ್ಕಳು ಸಹೋದರರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಹದಿಮೂರು ಜನರು. 12 ಈ ಾ್ವರ ಾಲಕರ ವಗರ್ಗಳು ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು
ತಮ್ಮ ಕುಲಬಂಧುಗಳಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರು. 13 ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ
ಕುಟುಂಬವೆಂದೂ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಕುಟುಂಬವೆಂದೂ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸ
ಾಡದೆ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಾಯತಕ್ಕ
ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳನು್ನ ಚೀಟಿನಿಂದಲೇ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 14 ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಾವಲಿಗೆ ಚೀಟು ಶೆಲೆಮ್ಯ ನ
ಹೆಸರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಬಹು ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಸಲಹೆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕೆಯರ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನ ಚೀಟು ಬಿದಿ್ದತು. 15 ಓಬೇದೆದೋಮನಿಗೆ ದ ಣದ ಾಗಿಲು, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉ ಾ್ರ ಣ ಮಂದಿರವೂ,
16 ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಪಶಿ್ಚಮದ ಾಗಿಲೂ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಶಲೆ್ಲಕೆತ್ ಎಂಬ
ಾಗಿಲು ಚೀಟಿನಿಂದ ನೇಮಕ ಾದವು. ಶೆಲೆ್ಲಕೆತ್ ಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವ
ಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ. 17 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲನು್ನ ಆರು ಜನರು, ದ ಣ ಾಗಿಲನು್ನ
ಾಲು್ಕ ಜನರು, ಉ ಾ್ರ ಣ ಮಂದಿರದ ಎರಡು ಾಗಿಲನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ ್ಬರು, 18 ಪಬರ್ರೆಂಬ ಕಟ್ಟಡವಿರುವ ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕನ ಾರಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಲು್ಕ ಜನರು, ಪಬರ್ರನು್ನ ಇಬ್ಬರು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಕೋರಹೀಯರ ಮತು್ತ
ಮೆ ಾರೀಯರ ಾ್ವರ ಾಲಕರ ವಗರ್ಗಳು ಇವೇ.
ದೇ ಾಲಯ ಭಂ ಾರದ ಖಜಾಂಚಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಲೇವಿಯ ಾದ ಅಹೀಯನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವವರ ಕುಲಬಂಧುಗಳೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರ,
ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ ಭಂ ಾರ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಗೇಷೋರ್ಮನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಲ ಾ್ದನ
ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಲ ಾ್ದನ ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಯೆಹೀಯೇಲೀ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು,
22 ಯೆಹೀಯೇಲ್ಯ ಾದ ಜೇ ಾಮನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು. 23 ಅ ಾ್ರ ಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್,
24 ಇವರ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗನೂ
ೕಶೆಯ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆಗಿರುವ ಶೆಬೂವೇಲನು
ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಯುವವರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಎಲೀಯೆಜೆರನ ಮಗ ರೆಹಬ್ಯ,
20

ರೆಹಬ್ಯ ನ ಮಗ ಯೆ ಾಯ

ಯೆ ಾಯನ ಮಗ
ೕ ಾಮ
ೕ ಾಮನ ಮಗ ಜಿಕಿ್ರ ೕ
ಜಿಕಿ್ರ ೕಯನ ಮಗ ಶೆಲೋ ೕತನು.
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26 ಶೆಲೋ

ೕತನು ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ವಸು್ತಗಳ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಾಯುವವರು. ಇವರು
ಶೆಬೂವೇಲನ ಗೋತ್ರ ಬಂಧುಗಳು. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನೂ, ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರೂ
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳೂ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದ್ದರು. 27 ಇವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ವೃ ದಿ್ಧಗೋಸ್ಕರ ತಮಗೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆಂದು
ಮುಡು ಾಗಿ ಇಟ್ಟರು. 28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವ ದಶಿರ್ ಾದ ಸಮುವೇಲನೂ, ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನೂ,
ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ, ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಶೆಲೋ ೕತನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ.
29 ಇಚಾ್ಹಯರ್ರಲಿ್ಲ ಕೆನನ್ಯ ನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ೌಕೀಕೋದೊ್ಯೕಗದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
30 ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ಯರಲಿ್ಲ ಹಷಬ್ಯ ನೂ ಅವನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಸಹೋದರರೂ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಜಕೀಯ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಮಥರ್ ಾದ
ಅವರು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಜನರು. 31 ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಲವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ಯ ರಿಗೆ
ಸೇರಿದವರು
ಾ ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಾಗ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ
ಾಜೇರಿನ ಶಿ್ರ ೕಮಂತರಿಗೆ ಅನೇಕರು
ಅವರ ಗೋತ್ರ ದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಈ ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೆರೀಯನು ಪ್ರ ಾನನು.
32 ಶಿ್ರ ೕಮಂತರೂ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರ ಾನರೂ ಆದ ಅವನ ಗೋತ್ರ ಬಂಧುಗಳು ಎರಡು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ಜನರು. ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ರೂಬೇನ್, ಾದ್ ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರ ಮೇಲೆ ಇವರನೆ್ನೕ ದೈ ವಿಕ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾಜಕೀಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
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ಸೈ ನಿಕರ ವಗರ್ಗಳು
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರು, ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳು, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಅರಸನ ವಿಧವಿಧ ಾದ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಬೇ ಾದ ವಗರ್ಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳ ವಿವರ:
ವಷರ್ದ ಎ ಾ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಗರ್ದಂತೆ ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವ
2 ಪೆರೆಚನ ಸಂ ಾನದವನೂ,
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರು ಇದ್ದರು.
ಜಬಿ್ದೕಯೇಲನ ಮಗನೂ ಆದ
ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು
ದಲನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. 3 ಇವನು
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು.
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡತಕ್ಕ
4
ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ. ಅಹೋಹಿಯ ಾದ ದೋದೈ ಯು ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಆ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮಿಕೊ್ಲೕತನೆಂಬವನು ಾಯಕನು. ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯ
ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ. 5
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾನನೂ ಆದ ಬೆ ಾಯನು
ಮೂರನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರು. 6 ಈ ಬೆ ಾಯನು ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದ ಯುದ್ಧವೀರನೂ ಅವರ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಮಿ್ಮೕಜಾ ಾದನು ಇದ್ದನು. 7
ೕ ಾಬನ
ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನು. ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಜೆಬದ್ಯ ನು ಾಲ್ಕನೆಯ ವಗರ್ದ
ಾಯಕನು. ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ.
8 ಇಜಾ್ರ ಹ ್ಯ ಾದ ಶಮೂ್ಹತನು ಐದನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ
9 ತೆಕೋವಿನ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗ ಾದ ಈರ
ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ.
ಎಂಬುವನು ಆರನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ. 10 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದ ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ ಹೆಲೆಚನು ಏಳನೆಯ
ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ
ಾವಿರ. 11 ಹುಷ ಊರಿನ ಜೆರಹೀಯ ಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಯು ಎಂಟನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಎಂಟನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ. 12 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್
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ಕುಲದ ಅನತೋತ್ ಊರಿನವ ಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರನು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಒಂಬತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ. 13 ನೆಟೋಫ
ಊರಿನವ ಾದ ಜೆರಹೀಯ ಾದ ಮಹರೈ ಯು ಹತ್ತನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ. 14 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದ
ಪಿ ಾ್ರ ತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ. 15 ನೆಟೋಫ ಊರಿನವ ಾದ
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಹೆಲೆ್ದ ೖ ಯು ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು್ಕ ಾವಿರ.
ಕುಲ ಪ್ರ ಭುಗಳು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕುಲ ಪ್ರ ಭುಗಳು:
ರೂಬೇನ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಿಕಿ್ರ ೕಯ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಯೆಜೆರನು;
ಸಿಮೆ
ೕನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಶೆಪಟ್ಯ ನು; 17 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಮುವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಹಷಬ್ಯ;
ಆರೋನ್ಯರಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕ್; 18 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಎಲೀಹು; ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರಲಿ್ಲ
ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಒಮಿ್ರ; 19 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಓಬದ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯ; ನಫಾ್ತಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಅಜಿ್ರ ೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೀ ೕತ್; 20 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಜಜ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಹೊಷೇಯ;
ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಪೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ೕವೇಲ್; 21 ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇದೊ್ದೕ; ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನ ಮಗ ಾದ
ಯಗಸೀಯೇಲ್; 22 ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಅಜರೇಲನು ಇವರೇ.
16

23

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿ
ಾಡುವೆನೆಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಕೊಟ್ಟ
ಾತನು್ನ ಾವೀದನು ನಂಬಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
24 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನು ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾರಂಭಿಸಿದ ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪವುಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ಗೊಳಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜನಗಣತಿಯು
ಾವೀದನ ಾಜ್ಯ ದ ಇತಿ ಾಸ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅರಸನ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು

25

ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಸೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರು
ಾರೆಂದರೆ:
ಅರಸನ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಅದೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಅಜಾ್ಮ ವೆತ್, ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬುರುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಉ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನು
ಇದ್ದನು. 26 ಹೊಲಗಳನು್ನ ವ್ಯ ವ ಾಯ
ಾಡುವ ಆಳುಗಳ ಕೆಲೂಬನ ಮಗ ಾದ ಎಜಿ್ರ ೕ ಇದ್ದನು.
27 ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಾ ಾ ಊರಿನ ಶಿಮಿ್ಮೕ,
ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರ ಾರಸದ ಉ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ
ಶಿಪಿ್ಮೕಯ ಾದ ಜಬಿ್ದೕ ಇದ್ದನು. 28 ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಅತಿ್ತಮರಗಳ
ತೋಪುಗಳನು್ನ ಗೆದೇ ಾ ಊರಿನವ ಾದ ಾ ಾ್ಹ ಾನ್ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯ ಉ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ೕ ಾಷ್ ಇದ್ದನು. 29 ಾರೋನಿನಲಿ್ಲ ಮೇಯುವ ಹಸುಗಳನು್ನ ಾರೋನ್ಯ ಾದ ಶಿಟೆ್ರ ೖ ಇದ್ದನು.
ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಯುವ ಹಸುಗಳನು್ನ ಅದೆ್ಲ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಾಫಾಟನು ಇದ್ದನು. 30 ಒಂಟೆಗಳನು್ನ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯ ಾದ ಓಬೀಲ್, ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮೇರೊನೋತ್ಯ ಾದ ಯೆಹೆ್ದಯ. 31 ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ
ಹಗಿ್ರ ೕಯ ಾದ ಾಜೀಜ್ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

32 ವಿವೇಕಿಯೂ,
ಾಸ್ತ ್ರ ಜ್ಞನೂ ಆದ
ೕ ಾ ಾನನೆಂಬ ಾವೀದನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ನು, ಮಂತಿ್ರ ಯೂ
ಹಕೊ್ಮೕನಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನು ಾಜಪುತ್ರ ಾಲಕನೂ ಆಗಿದ್ದರು. 33 ಅಹೀತೋಫೆಲನು
ಅರಸನ ಮಂತಿ್ರ ಯೂ, ಅಕೀರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈ ಯು ಅರಸನ ಮಿತ್ರ ಾಗಿದ್ದನು. 34 ಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನೂ, ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ, ಅಹೀತೋಫೆಲನ ನಂತರದ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು.
ೕ ಾಬನು
ಅರಸನ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 28:1

595

28

1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 28:17

ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಾವೀದನ
ೕಜನೆ
1
ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಅರಸನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ವಗರ್ ಾಯಕರು, ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳು, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅರಸನ ದನಕುರಿ
ದ ಾದ ಸಂಪತಿ್ತನ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು, ಾಜಪುತ್ರ ಾಲಕರು, ಕಂಚುಕಿಗಳು, ಯುದ್ಧವೀರರು ಾಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 2 ಅವರು ಸೇರಿ ಬಂ ಾಗ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಎದು್ದ ನಿಂತು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾದಪೀಠಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಮನಸು್ಸ ಾಡಿ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆನು. 3 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಮ ಾಯುದ್ಧಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಬಹಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದವನು, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಸ ಾ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಯೆಹೂದ ಕುಲವು ಾಜಕುಲ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ನೇಮಿಸಿ, ಆ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದನು. 5 ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಾಜ್ಯ ಸಿಂ ಾಸನ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ಆತನು ನನಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೇ
ನನ್ನ ಆಲಯವನೂ್ನ, ಅದರ ಾ್ರ ಾರಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವನು. ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಅವನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು. 7 ಅವನು ಈಗಿನಂತೆ ಾ ಾಗಲೂ
ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ಅವನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.’ 8 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸಿ
ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಭೆ ಾದ ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವು ಸ ಾ ಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವುದು. 9 ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನೀನಂತೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಂಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಆತನನೆ್ನೕ
ಸೇವಿಸು. ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವವನೂ, ಎ ಾ್ಲ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನೂ
ಆಗಿರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ನೀನು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕುವು ಾದರೆ ಆತನು ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು. ಆತನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ
ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವನು. 10 ಆದುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು, ಯೆಹೋವನು
ತನಗೋಸ್ಕರ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಕೆಲಸ
ಾಡು” ಎಂಬುದೇ.
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದ ನ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಾಯ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪ, ಕಟ್ಟಡಗಳು,
ಭಂ ಾರಗಳು, ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗಳು, ಒಳಗಣ ಕೋಣೆಗಳು, ಕೃ ಾಸನ ಮಂದಿರ ಇವುಗಳ ನ ಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಇವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳು, ಸುತ್ತಣ ಕೋಣೆಗಳು, ದೇ ಾಲಯದ
ಭಂ ಾರಗಳು, ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ವಸು್ತಗಳು, ಭಂ ಾರಗಳು ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, 13
ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ವಗರ್ಗಳು, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾಧನೆ, ಆ ಾಧನೆಯ ಎ ಾ್ಲ
ಾಮಗಿ್ರ ಗಳು 14 ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ೕಜನೆಗಳನು್ನ
ವಿವರಿಸಿದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಾಧನೆಯ ಆ ಾ ಆಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ
ೕಗ ಾಗಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ
ಾ ಾನುಗಳ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ತೂಕ, ಅಂದರೆ ಬಂ ಾರದ ಹಣತೆಗಳಿರುವ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ತೂಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪ
ೕಗ ಾಗುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ದೀಪಸ್ತಂಭದ
ಮತು್ತ ಅದರ ಹಣತೆಗಳ ತೂಕ, 16 ಮೀಸಲು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನಿ್ನಡುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಾಗೂ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಮೇಜಿಗೆ ಉಪ
ೕಗಿಸಬೇ ಾದ ಬಂ ಾರದ ತೂಕ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಮೇಜುಗಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತೂಕ, 17 ಚೊಕ್ಕ
11 ತರು
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ಬಂ ಾರದ ಮುಳು್ಳ ಬೋಗುಣಿ, ಹೂಜಿಗಳ ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಆ ಾ ಾತೆ್ರ ಗಳ ತೂಕ,
18 ಧೂಪವೇದಿಗೆ ಉಪ
ೕಗಿಸಬೇ ಾದ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತೂಕ ಎಷೆ್ಟ ಾ್ಟ ಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ವಿವರಿಸಿ,
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವ ಬಂ ಾರದ
ಕೆರೂಬಿ ಾಹನದ ನ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 19 ಆ ನ ಯಲಿ್ಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ವಿವರ ಾದ ಾನವು
ತನಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಆ ಮೇಲೆ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನಿಗೆ, “ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು,
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕು, ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಆಲಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ತೀರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಇಗೋ, ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ವಗರ್ಗಳವರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಜಾಣತನದಿಂದ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮನಸು್ಸ ಉಳ್ಳವರು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಾಗಿ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ ನಿನ್ನ ಆ ಗೆ ಒಳ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29
ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು
ತರು ಾಯ ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನು, “ದೇವರು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನೆ್ನೕ
ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಎಳೇ ಾ್ರ ಯದವನು.
ಾಡತಕ್ಕ
ಕೆಲಸ ೕ ವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ.
ಕಟ್ಟತಕ್ಕ ಮಂದಿರವು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೇ ಹೊರತು
ಮನುಷ ್ಯ ನಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ. 2 ಾನು ನನಿ್ನಂ ಾಗುವಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಬಂ ಾರದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ
ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ ದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣದ
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ ಮರ ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನ,
ಕೆತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವ ರತ್ನ, ಕೆಂಪು ಹರಳು, ವಿಚಿತ್ರ ವಣರ್ದ ಕಲು್ಲ, ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಮಣಿ, ಚಂದ್ರ ಾಂತಶಿಲೆ
ಇವುಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾನು ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ
ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಮೇಲಣ ಅನು ಾಗದಿಂದ ಅದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ನನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಸೊತಿ್ತನಿಂದ 4 ಮೂರು ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಏಳು ಾವಿರ ತ ಾಂತು
ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಆಲಯದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
5 ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು
ಾಡಬಹು ಾದ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ
ಹೊತು್ತ ಉ ಾರಹಸ್ತದಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸದೆ
ೕ
ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ” ಎಂದು ನೆರೆದ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ್ರ ಾನರೂ, ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳೂ, ಅರಸನ ಕೆಲಸದವರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸ್ವ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ 7 ಐದು ಾವಿರ ತ ಾಂತು,* ಹತು್ತ ಾವಿರ ಪವನು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ†, ಹತು್ತ ಾವಿರ ತ ಾಂತು
1

ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ‡, ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಾಮ್ರ ವನೂ್ನ,§ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತ ಾಂತು ಕಬಿ್ಬಣವನೂ್ನ*
ಕೊಟ್ಟರು. 8 ರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಭಂ ಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
9 ಅವರು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಸ್ವ
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯ ಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು.
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
ಾವೀದನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
*

29:7 ಐದು ಾವಿರ ತ ಾಂತು, ಅಂದರೆ ಸು

ಹತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯ ಗಳು.

‡

ಾರು 188 ಟನ್ ಬಂ ಾರ.

†
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29:7 ಹತು್ತ ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಸು

ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಾಮ್ರ ವನೂ್ನ, ಅಂದರೆ ಸು
ಸು ಾರು 3,750 ಟನ್ ಕಬಿ್ಬಣ.

ಾರು 675 ಟನ್ ಾಮ್ರ.

*

ಾರು 375 ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳ.

§
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ಾವೀದನು ನೆರೆದ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಮ್ಮ
ಪಿತೃ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೇ. ಯೆಹೋವನೇ, ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ವೈ ಭವ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ, ಪ್ರ ಾವ, ಪ್ರ ಾಪ, ಪ್ರ ತಿಭೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನವೆ.
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. ಯೆಹೋವನೇ ಾಜ್ಯ ವು ನಿನ್ನದು. ನೀನು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ
ಸವರ್ವನು್ನ ಆಳುವವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ. 12 ಪ್ರ ಾವ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀನು
ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಯು. ಬಲಪ ಾಕ್ರ ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ. ಎ ಾ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ, ಶಕಿ್ತಗೂ ನೀನೇ
ಮೂಲನು. 13 ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಾವು ನಿನಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡು ಾ್ತ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ
10 ಅನಂತರ

ಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 14 ಾವು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಾ ಾಗಲಿ,
ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಲಿ ಸಮಥರ್ರಲ್ಲ.
ಸಮಸ್ತವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು, ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನೆ ್ನೕ
ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟವು. 15 ಾವು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಗಳೂ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೆಲ್ಲರಂತೆ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ನೆರಳಿನಂತಿದೆ. ನಮಗೆ
ಾವ ನಿರೀ ಯೂ ಇಲ್ಲ. 16 ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆಲಯ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಟಿ್ಟರುವ
ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದವು. ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನವೇ. 17 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಶೋಧಿಸುವವನೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತರನು್ನ ಮೆಚು್ಚವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು.
ಾನಂತೂ ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವ
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೇ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
18 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ಪ್ರ ಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ ಮನಸು್ಸ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವಂತೆ ಾಡು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರಿಗೆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು. 19 ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ನಿನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಂತೆಯೂ, ಾನು
ಾವ ಮಂದಿರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತೆ್ತೕನೋ ಆ ನಿನ್ನ
ಮಂದಿರವನು್ನ ಅವನು ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ತೀರಿಸುವಂತೆಯೂ ದಯ ಾಲಿಸು” ಎಂದು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
20 ತರು ಾಯ ಾವೀದನು ನೆರೆದ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ
ತಲೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅರಸನಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
21 ಮರುದಿನ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
ಅವರು ಆ ದಿನದ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಾವಿರ ಟಗರುಗಳನೂ್ನ, ಾವಿರ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ವಧಿಸಿದರು.
ಇವುಗ ಡನೆ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಸೊಲೊ

22 ಜನರು

ೕನನ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ

ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಪುನಃ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಾಜನ ಾ್ನ ಗಿಸಿವುದಕೂ್ಕ, ಚಾದೋಕನನು್ನ
ಾಜಕ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. 23 ಅಂದಿನಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಬದಲು ಅರಸ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾದರು. 24 ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ದಂಡಿನವರೂ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದರು. 25 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗಿಂತ
ದಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಆಳಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರ ವೈ ಭವಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ವೈ ಭವವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು.
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ಾವೀದನ ಮರಣ
ಹೀಗೆ ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು.
27 ಅವನು ಹೆಬೊ್ರ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ವೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ವೂ
28 ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್,
ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಾನ, ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ತುಂ ಾ ವೃ ದ್ಧ ಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅರಸ ಾದನು.
29 ಾವೀದನ ಪೂ
ೕರ್ತ್ತರಚರಿತೆ್ರ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಅವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ, ಸುತ್ತಣ
30 ದೇವದಶಿರ್
ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸುಖದುಃಖ ಇವುಗಳ ವೃ ಾ್ತಂತ.
ಾದ ಸಮುವೇಲ,
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ, ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಾದ ಇವರ ಚರಿತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
26
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2 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾದ ಎಜ್ರ ನಿಗೆ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಮನ್ನ ಣೆಯನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2
ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತವು ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಡಳಿತದ ವೃ ಾ್ತಂತದೊಂದಿಗೆ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಮರಣದ ನಂತರ
ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ವು ವಿಭಜನೆ ಾಯಿತು.
ಎರಡನೇ
ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತವು, 1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತಕೆ್ಕ ಸಹಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದು್ದ, ಇಬಿ್ರ ಯ ಜನರ ಚರಿತೆ್ರ ಯನು್ನ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆ ಾಸದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 450-425 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವಿಕೆಯ ನಂತರವಿರುವಂಥದು್ದ
ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದ್ದರು, ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತದ ದಿ ಾಂಕವನು್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಾ್ರ ಚೀನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ನಂತರದ ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
2 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕವು ಬಹುತೇಕ 2 ಸಮುವೇಲನ ಮತು್ತ 2 ಅರಸುಗಳ ಅದೇ
ಾಹಿತಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕವು ಆ ಾ ಾವಧಿಯ
ಾಜಕತ್ವದ
ಅಂಶಕೆ್ಕ ಹೆಚು್ಚ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. 2 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತವು ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ದೇಶದ ಾಮಿರ್ಕ ಚರಿತೆ್ರ ಯ
ೌಲ್ಯ ಾಪನ ಾಗಿದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ಪರಂಪರೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಚರಿತೆ್ರ — 1:1-9:31
2. ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಂದ ಆ ಾಜನ ವರೆಗೆ — 10:1-28:37
3. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಅಂತ್ಯ ದವರೆಗೆ — 29:1-36:23
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಾನ
ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಪ್ರ ಭುತ್ವ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅವನನು್ನ ಬ ಾಢ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಡೆಸಿದನು.
2 ಆಗ ಸೊಲೊ
ೕನನು ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಶ ಾಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೂ, ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೂ,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೂ, ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನ ಾದವರೊಂದಿಗೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಪ್ರ ಭುಗ ಂದಿಗೂ
ಾತ ಾಡಿದನು. 3 ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಸವರ್ಸಮೂಹದೊಡನೆ ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರವು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. 4 ಾವೀದನು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ಾನು ಅದನಿ್ನರಿಸಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದ್ದನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೂರನ ಮಗ ಾದ ಊರಿಯ, ಈತನ ಮಗ ಾದ ಬೆಚಲೇಲನು ಾಡಿದ
ಾಮ್ರ ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಅಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದ ಮುಂದಿತು್ತ.
ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಆ
6
ಸಮೂಹದವರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು.
ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
1
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ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಾಮ್ರ ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾವಿರ
7 ಅದೇ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ,
ಾವ ವರ ಬೇಕು ಕೇಳಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 8 ಸೊಲೊ ೕನನು
ದೇವರಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಮ ಾ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು
ಅರಸ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. 9 ಈಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದೕ. 10 ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಈ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕೂ್ಕ,
ಆಳುವುದಕೂ್ಕ, ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾನ ವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 11 ಆಗ
ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ಇದು ನಿನ್ನ ಆ ಾಂ
ಾಗಿ ಇದು್ದದರಿಂದಲೂ ಘನವನೂ್ನ, ಧನವನೂ್ನ,
ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಗಳ ಾ್ರ ಣವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕೇಳದೆ, ಾನು
ಾರನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದೆನೋ ಆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ ಾಗೆ ಾನ,
ವಿವೇಕಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ. 12 ಇದಲ್ಲದೆ
ನಿನಗಿಂತ
ದಲು ಇದ್ದ ಅರಸುಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂಥ, ನಿನ್ನ ತರು ಾಯ ಾರಿಗೂ ಇರದಂಥ ಘನ,
ಧನ, ಐಶ್ವಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು” ಎಂದನು. 13 ಆನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಆಳಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ವೈ ಭವ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ರಥಗಳನೂ್ನ ಾಹುತರನೂ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. ಾವಿರದ ಾನೂರು
ರಥಗಳೂ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಾಹುತರೂ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಇವರನು್ನ ರಥದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಸನೊಂದಿಗೂ ಇರಿಸಿದನು.
ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ರಥಗಳಿ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 15 ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವು ಹೇರಳ ಾಗಿದು್ದ
ಅವು ಕಲಿ್ಲ ನಂತೆಯೂ, ಾಗು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಅತಿ್ತಮರಗಳಂತೆ ಹೇರಳ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 16 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಕುದುರೆಗಳು ಐಗುಪ ದೇಶದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವನ
ವತರ್ಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂಡು ಹಿಂ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ರಥಕೆ್ಕ ಆರುನೂರು
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳಂತೆ, ಕುದುರೆಗೆ ನೂರೈ ವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳಂತೆ ಕೊಟು್ಟ, ರಥಗಳನೂ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ
ಐಗುಪ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವುಗಳನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸರ ಮು ಾಂತರವೇ
ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
14

2

ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ
1 ಸೊಲೊ
ೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. 2 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರೆ ಹೊರುವ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ,
ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರನು್ನ, ಇವರ ಮೇಲಿ್ವೕಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಮೂರು
ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಮೇಲಿ್ವೕಚಾರಕರನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ*, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಲು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದೆ
ೕ ಾಗೆಯೇ ನನಗೂ
ಾಡು. 4 ಈಗ ಾನು ನನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗಿರುವ ಾಶ್ವತ
ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ, ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ, ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ
*
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ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನಿ್ನಡುವುದಕೂ್ಕ, ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹಬ್ಬ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ಾನು ಕಟಿ್ಟ ಸುವ ಆಲಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾರು! ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ
ಆ ಾಶವೂ ಆತನ ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲದಿರು ಾಗ ಆತನಿ ಾಗಿ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದೇ ಹೊರತು ಆತನಿಗೆ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸಲು ಾನು ಎಷ್ಟರವನು! 7 ಹೀಗಿರಲು ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ರಕ್ತವಣರ್, ಕಡುಗೆಂಪುವಣರ್, ನೀಲವಣರ್ಗಳ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೇಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಚಿತ್ರ ಕೆತು್ತವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿಪುಣ ಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು; ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದಂಥ ಮತು್ತ ನನೊ್ನಡನೆ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ,
8 ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು
ಇರುವಂಥ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗ ಂದಿಗೆ ಅವನು ಕೆಲಸ
ಾಡಲಿ.
ಮರಗಳನೂ್ನ, ತು ಾಯಿ ಮರಗಳನೂ್ನ, ಸುಗಂಧದ ಮರಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಲೆಬನೋನಿನ
ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವುದರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳು ಸಮಥರ್ರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಆಳುಗಳೂ ಇರುವರು. 9 ಾನು ಬೃ ಹ ಾ ಾರ ಾದ, ಭವ್ಯ ಾದ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದರಿಂದ
ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚು್ಚ ಮರಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. 10 ಮರ ಕಡಿಯುವ ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳಿ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರ ಕೋರ್ (ಎರಡು ಾವಿರ ಟನ್) ಗೋದಿಯನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಕೋರ್ (ಎರಡು ಾವಿರ ಟನ್)
ಜವೆಗೋದಿಯನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬತ್ ( ಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್) ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬತ್
( ಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್) ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದನು.
11 ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೂ ಾಮನು ಸೊಲೊ
ೕನನಿಗೆ ಪತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು.
“ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅವರ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
12 ಇದಲ್ಲದೆ, “ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”
ಯೆಹೋವನು ತನಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ, ಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸತಕ್ಕ ಬುದಿ್ಧ,
ಾನ, ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಮಗನನು್ನ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
13 ಈಗ ಾನು
ಾನಿಯು, ಕ ಾ ಪ್ರ ವೀಣನೂ ಆದ ಹೂ ಾ ಾಬೀ ಎಂಬುವವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
14 ಅವನು
ಾನ್ ಕುಲದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನ ತಂದೆ ತೂರಿನವನು.
ಅವನು ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಕಲು್ಲ, ಮರ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಕಡುಗೆಂಪುವಣರ್ ನೀಲರಕ್ತವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನ ಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವುದಕೂ್ಕ, ನಯ ಾದ
ಾರು
ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದಕೂ್ಕ, ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಎ ಾ್ಲ ತರದ
ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಚಮ ಾ್ಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ನಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಸಮಥರ್ನು, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಆದ ಾವೀದನೂ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗ ಡನೆ ಅವನು ಕೆಲಸ
ಾಡಲಿ 15 ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆ
ಗೋದಿಯನು್ನ, ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿ.
16 ಾ ಾದರೋ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ಕಡಿದು ತೆಪ್ಪ ಗ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ, ಸಮುದ್ರ
ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
17 ಆಮೇಲೆ ಸೊಲೊ
ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಾಡಿಸಿದ ಜನಗಣತಿಯ ಆ ಾರದ
ಮೇರೆಗೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ
ಾಡಿ ಾಗ ಒಂದು
18
ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಮೂರು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಸಿಕಿ್ಕದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಹೊರೆಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನೂ್ನ, ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನೂ್ನ,
ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಮೂರು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿಯನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
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ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದು್ದ

ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ, *ಯೆಹೋವನು
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳ ಾದ
ೕರೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ಇದು ಮುಂಚೆ ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ ಕಣ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾವೀದನು ಇದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ್ದನು. 2 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
3 ಸೊಲೊ
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ೕನನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ
ದೇ ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಉದ್ದವು
ದಲಿದ್ದ
ಳದ ಪ್ರ ಾರ ಅರುವತು್ತ
ಳ ಉದ್ದವೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಅಗಲವು ಆಗಿತು್ತ. 4 ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಂಟಪದ ಉದ್ದವು ಆಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ, ಎತ್ತರವು ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಆಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನನು ಅದರ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಶುದ್ಧ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 5 ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನು್ನ ತು ಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚ,
ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿ, ಆದರ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳನೂ್ನ ಬಳಿ್ಳ ಗಳನೂ್ನ
1

ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು. 6 ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರತ್ನದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಅಲಯವನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದನು.
ಆದರ ಬಂ ಾರವು ಪವರ್ಯಿಮ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಹೀಗೆ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನ ತೊಲೆಗಳನೂ್ನ,
ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನು್ನ, ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ,
ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. ಅದರ ಉದ್ದವು, ಆಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ; ಅದರ ಅಗಲವೂ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಆರುನೂರು ತ ಾಂತು ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 9 ಬಂ ಾರದ
ಳೆಗಳ ತೂಕ ಐವತು್ತ ತೊಲ ಾಗಿತು್ತ. ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 10 ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು; ಅವುಗಳನೂ್ನ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 11 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಟು್ಟ
ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು.
ದಲನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ
ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ; ಐದು
ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಮತೊ್ತಂದು
ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಅದರಂತೆಯೇ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ, ಅದು ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ.; ಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದು
ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ. 13 ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೆರೂಬಿಗಳು ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿದ್ದವು. 14 ಸೊಲೊ ೕನನು ಪರದೆಯನು್ನ ನೀಲ, ಧೂಮ್ರ, ರಕ್ತವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ನಯ ಾದ ಾರಿನಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಕಸೂತಿಯನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು.
15 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು, ಅವು ಮೂವತೆ ದು
ಳ (5.5
ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲಣ ಕುಂಭಗಳು ಐದು
ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದವು.
16 ಸೊಲೊ
ೕನನು ಗಭರ್ಗೃ ಹದ ಸರಪಣಿಗಳಂತೆ
ಾರಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಣ
ಕುಂಭಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆ ಸರಪಣಿಗಳಲಿ್ಲ ನೂರು ನೂರು ಾಮ್ರ ದ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
17 ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ, ಒಂದನು್ನ ಬಲಗಡೆಗೂ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಎಡಗಡೆಗೂ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಲಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ “ ಾಕೀನ್” ಎಂದೂ ಎಡಗಡೆಯಿದ್ದ ಕಂಬಕೆ್ಕ “ಬೋವಜ್” ಎಂದೂ
ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
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1 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊ

ೕನನು ಾಮ್ರ ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದರ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ,
ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ, ಎತ್ತರ ಹತು್ತ
ಳವು ಆಗಿತು್ತ. 2 ಸೊಲೊ ೕನನು ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಕಡಲು
ಎಂಬ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಹತು್ತ
ಳ ಾಗಿಯೂ
ಇತು್ತ. ಅದರ ಎತ್ತರವು ಐದು
ಳ ಾಗಿಯೂ, ಸುತ್ತಳತೆ ಮೂವತು್ತ
ಳ ನೂಲಳತೆ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಅದರ
ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಎತು್ತಗಳ ರೂಪಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಒಂದೊಂದು
ಳಕೆ್ಕ ಹತ್ತರಂತೆ
ಆ ಕೊಳದ ಾತೆ್ರ ಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವು. ಇದು ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಡು ಾಗ ಎತು್ತಗಳ ರೂಪ ಎರಡು
ಾ ಾಗಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 4 ಅದು ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಎತು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು್ತ. ಮೂರು
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಮುಖ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಕಂಚಿನ ಕಡಲು ಾತೆ್ರ ಅವುಗಳ ಬೆನಿ್ನ ನ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಹಿಂ ಾಗಗಳೆ ಾ್ಲ
ಒಳ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 5 ಕಡಲಿನ ಾತೆ್ರ ಯು ಾಲು್ಕ ಬೆರಳಿನಷು್ಟ ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಅಂಚು ಾತೆ್ರ ಯ
ಅಂಚಿನ ಾಗೆಯೂ ಅರಳಿದ ಕಮಲಪುಷ್ಪದ ಾಗೆ ಇತು್ತ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಾವಿರ ಕೊಳಗ ನೀರು
ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐದನು್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಐದನು್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಕಡಲಿನೊಳಗಿನ ನೀರು
ಾಜಕರ ಾ್ನ ನ ಾಡಿ ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇತು್ತ. 7 ಅವನು ಬಂ ಾರದ ಹತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಐದನು್ನ
8
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ, ಐದನು್ನ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. ಹತು್ತ ಮೇಜುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ, ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದನೂ್ನ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದನೂ್ನ ಇರಿಸಿ ನೂರು ಬಂ ಾರದ
9 ಇದಲ್ಲದೆ
ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು.
ಾಜಕರ ಾ್ರ ಾರವನೂ್ನ, ಮ ಾ ಾ್ರ ಾರವನೂ್ನ,
ಮ ಾ ಾ್ರ ಾರಕೆ್ಕ ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿದನು; ಅವುಗಳ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಮ್ರ ದ ತಗಡಿನಿಂದ
10 ಕಡಲು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಹೊದಿಸಿದನು.
ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಪೂವರ್ ಾಗದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ದ ಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಇರಿಸಿದನು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೂ ಾಮನು ಹಂಡೆಗಳನೂ್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆಯೇ
ಹೂ ಾಮನು ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದೇ ಾಲಯ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 12 ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕುಂ ಾ ಾರದ ಎರಡು
ತಲೆಗಳು, ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎರಡು ಜಾಲರಿಗಳು, 13 ಸ್ತಂಭಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಕುಂಭಗಳ ಜಾಲರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡೆರಡನು್ನ ಾ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಮ್ರ ದ ಾನೂರು ಾಳಿಂಬೆ
ಹಣು್ಣಗಳು, ಪೀಠಗಳು, 14 ಅವುಗಳ ಮೇಲಣ ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಕಡಲು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಎರಕದ ಾತೆ್ರ,
15 ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳು, 16 ಹಂಡೆ, ಸಲಿಕೆ, ಮುಳು್ಳ ೌಟುಗಳು ಹೀಗೆ
ಹೂ ಾ ಾಬೀವನು ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಒಪ್ಪ ಾಕಿದ ಾಮ್ರ ದಿಂದ
ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 17 ಅರಸನು
ದರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೂ ಚೆರೇದಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಕುಲುಮೆಯ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಎರಕ ಹೊಯಿ್ಯ ಸಿದನು. 18 ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿಸಿದ ಾ ಾನುಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವುಗಳ ಾಮ್ರ ದ ತೂಕ ಎಷೆ್ಟಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗದೆ ಹೋಯಿತು. 19 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ
ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಾಡಿಸಿದ ಒಳಗಿನ ಾ ಾನುಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ: ಬಂ ಾರದ ಧೂಪವೇದಿ,
ನೈ ವೇದ್ಯ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನಿ್ನಡುವ ಮೇಜುಗಳು, 20 ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದೆ
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪು ಾ್ಟಲಂ ಾರವುಳ್ಳ ಬಂ ಾರದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳು, 21 ಅವುಗಳ ದೀಪಗಳು,
ಹೂವುಗಳು, ಹಣತೆಗಳು, ಇಕ್ಕಳಗಳು ಇವು ಸ್ವಚ್ಛ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 22 ಾಗೆಯೇ

ಕತ್ತರಿಗಳನೂ್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಧೂ ಾರತಿಗಳನೂ್ನ, ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆಗಳನು್ನ, ದೇ ಾಲಯದ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ಥಳ ಾ್ಕಗಿರುವ ಬಂ ಾರದ ಕದಗಳು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಬಂ ಾರದ ಕದಗಳು ಇವುಗಳೇ.
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ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ
ನಂತರ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಬಂ ಾರವನೂ್ನ,
ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಮಂಜೂಷದ ಪ್ರ ತಿ ಾ್ಠಪನೆ
ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾವೀದನಗರ ಾದ ಚೀ
ೕನಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ, ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ
ಾಗೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಜಾತೆ್ರ ಾಗಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ
ಬಂ ಾಗ, ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. 5 ಾಜಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ತಂದರು. 6 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಬಂದು, ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಕುರಿ, ದನಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 7
ಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ
ಗಭರ್ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸಿದರು. 8 ಕೆರೂಬಿಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮಂಜೂಷವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದುದರಿಂದ ಮಂಜೂಷವು ಅದರ
9 ಮಂಜೂಷಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದ ಆ
ಕೋಲುಗಳೂ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲದ್ದವು.
ಕೋಲುಗಳ ತುದಿಗಳು ಗಭರ್ಗುಡಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಿಗೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತವರಿಗೆ
ಾಣಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಮಂಜೂಷವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದೆ. 10 ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಗೆಗಳ
ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ, ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ,
ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದನು.
11 ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಾಜಕರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಸಮಸ್ತ
ಾಜಕರು ವಗರ್ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವಿಲ್ಲದೆ
ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 12 ಾಗೂ ಲೇವಿಯ ಾಯಕ ಾದ ಆ ಾಫ್, ಹೇ ಾನ್,
ಯೆದುತೂನರೂ ಇವರ ಮಕ್ಕಳೂ, ಸಹೋದರರೂ ಾರುಮಡಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಾಳಗಳನೂ್ನ,
ವೀಣೆಗಳನೂ್ನ, ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರ
ಸಂಗಡ ನೂರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಾಜಕರೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 13 ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಒಳಗಿಟ್ಟ ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಕೂಡಲೆ ಏಕ ಸ್ವರದಿಂದ ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೀತಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವವರೂ ಾಯನ ಾಡುವವರೂ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ತುತೂ್ತರಿ, ಾಳ
ದ ಾದ ಾದ್ಯ ಗಳ ಧ ್ವನಿ
ಡನೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು, “ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುವವರ ಸ್ವರವೂ ಕೇಳಿಸಿದೊಡನೆ,
ಮೇಘವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 14 ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಾ್ಯ ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಮೇಘವು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾಜಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಸೇವೆ
ಾಡ ಾರದೆ
ಹೋದರು.
2

6

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಷಣ
ಾಯ ಸೊಲೊ ೕನನು, ಯೆಹೋವನೇ “ ಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕ; 2 ಆದರೆ
ಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ, ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಸ ಾಡತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲೆಂದು ಾನು
ಕಟಿ್ಟ ಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 3 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ, ಅರಸನು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸಮೂಹದವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4 ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ; ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ
1 ತರು
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ಈಗ ತನಿ್ನಂದ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದರಲಿ್ಲ
ಇರುವ ಾಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ನನ್ನ
ಆಲಯ ಾ್ಥನವ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪ್ರ ಭು ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದೂ್ದ ಇಲ್ಲ. 6 ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ
ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಆಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾವೀದನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 7 ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಲು ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. 8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 9 ಆದರೆ ನೀನು
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು; ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವನು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಕೊಟ್ಟ
ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಅರಸ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಬಂಧ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5

ಸೊಲೊ

ೕನನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎದುರು ತನ್ನ
ಕೈ ಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರ ಥರ್ ಾ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. 13 ಸೊಲೊ ೕನನು ಐದು
ಳ ಉದ್ದವೂ, ಐದು
ಳ ಅಗಲವೂ, ಮೂರು
ಳ ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಾಮ್ರ ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿ
ಅದನು್ನ ಅಂಗಳದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು, ಆತನು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಣ ಾಲೂರಿ ನಿಂತನು. ಅವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನೆ್ನತಿ್ತ, 14 ಹೀಗೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ದೇವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ; ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂಥ ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ದಯೆಯನೂ್ನ, ಕೃ ಪೆಯನೂ್ನ ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೂ
ಇಲ್ಲ. 15 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕ; ನಿನ್ನ
ಾಯಿ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಈಹೊತು್ತ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. 16 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ನಿನ್ನಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆಯ ಾ್ಲ, ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.’
17 ಈಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ನುಡಿದಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ. 18 ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ಮನಷ ್ಯರೊಡನೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವನೋ?
ಸ್ವ ಗರ್ವೂ, ಸ್ವ ಾರ್ಧಿ ಸ್ವ ಗರ್ವೂ ನಿನ್ನ ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲವು, ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಈ ಆಲಯವು ನಿನಗೆ
ಹೇಗೆ ಾ ಾದೀತು? 19 ಆದರೂ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಈ ಸೇವಕನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೂ,
ವಿ ಾಪನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಈ ಸೇವಕನ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು.
20 ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನನ್ನ ಾಮಪ್ರ ಾವವು ಇಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವುದು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದವನೇ, ನಿನ್ನ
ಕೃ ಾ ಕಟಾಕ್ಷವು ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಮಂದಿರದ ಮೇಲಿರಲಿ; ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು.
ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗ
ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
22 ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿ, ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು
12 ಸೊಲೊ
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ಪ್ರ

ಾಣ ಾಡು ಾಗ, ಅವನು ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರೆ, 23 ಆಗ ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ತೀರಿಸು; ದುಷ್ಟನಿಗೆ
ಅವನ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡಿ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸು; ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಅವನ
ನೀತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಅವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡು.
24 “ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಶತು್ರ ವಿನ ಮುಂದೆ
ಸೋತು ಹೋ ಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದರೆ, 25 ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾಲಿಸಿ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ನೀನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡು.
26 “ಅವರ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ, ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ ಮುಚಿ್ಚ ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಾಗ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದವನು ನೀನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, 27 ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು
ಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ ಆದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರು ನಡೆಯಬೇ ಾದ
ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
28 “ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ,
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿ, ಬಿಸಿ ಾಳಿ, ಮಿಡತೆ, ಚಿಟೆ್ಟೕಹುಳು, ಹಸಿರುಹುಳು ಇಲ್ಲವೆ
ಶತು್ರ ಗಳು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವುದು, ಇಂಥ
ಾವ ಉಪದ್ರ ವದಿಂ ಾಗಲಿ, ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂ ಾಗಲಿ
ಾಧೆಯುಂಟಾದರೆ, 29 ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಾಗಲಿ, ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾಗಲಿ, ಾವು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಉಪದ್ರ ವ ದುಃಖಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನೂ್ನ, ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿದರೆ, 30 ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲಂಥ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಅಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಾಪ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು. 31 ಆಗ
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಸುವ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರು.
32 “ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಲ್ಲದೆ ಸೇರದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ನೂ, ಪರದೇಶಿಯು ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ತದ
ಾಮ, ಭುಜಬಲ, ಶಿ ಾಹಸ್ತ ಇವುಗಳ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು, ಈ
ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ, 33 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವನ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು. ಆಗ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ನಿನ್ನ
ಾಮದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತಿಳಿದು, ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಂತೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಆಲಯವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿದೆ್ದಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
34 “ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶತು್ರ ಗ
ಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ,
ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಸಿರುವ ಈ ಆಲಯದ
ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರೆ, 35 ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನೂ್ನ,
ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯವನು್ನ ಾಡು.

“ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಬಹುದು, ಾಪ ಾಡದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಬ್ಬ ನೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ ಮತು್ತ ಆ ಶತು್ರ ಗಳು ಅವರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೂರದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಸಮೀಪದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಇರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒ ಾ್ದಗ, 37 ಾವು ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ದೊರಕಿದ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ, ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಸಿರುವ
ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ‘ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದೆವು’
ಎಂದು ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡಿ, 38 ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ ತಿರುಗಿ,
ನೀನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ, ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ
36
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ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಾನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿರುವ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರೆ, 39 ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ, ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಆಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು. 40 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಡುವ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
41 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪ ಾದ ಮಂಜೂಷದ ಸಂಗಡ, ನಿನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ
ಬರೋಣ ಾಗಲಿ. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಜಕರು ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ;
42 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.
ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ; ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ.” ಎಂದು ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

7
1

ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರ ತಿ ಾ್ಠಪನೆ

ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಬಿದು್ದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನೂ್ನ ದಹಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟತು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯದ
ತುಂ ಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 2 ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾಜಕರು
3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು
ಒಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು.
ಬರುವುದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ,
ಜನರು ನೆಲದವರೆಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, “ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಆತನ
ಕೃ ಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ನಮನ ಾಡಿದರು. 4 ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದರು. 6 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಸೇವೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಲೇವಿಯರೂ ಮತು್ತ ಾವೀದ ಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಾಯನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಾಡಿಸಿದ ಾದ್ಯ ಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ದೇ ಾ ಾಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತ, “ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. ಎ ಾ್ಲ
ಾಜಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದರು. ಸಮಸ್ತ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಎದು್ದ ನಿಂತಿದ್ದರು. 7 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮುಂದಿನ ಾ್ರ ಾರದ
ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಾಡಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಡಿಸಿದ ಾಮ್ರ ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬ ನೂ್ನ ಇಡುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಾಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ, ಅಲಿ್ಲ

ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞದ ಕೊಬಿ್ಬ ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 8 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗಿರುವ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಂದ, ಮ ಾ ಸಮೂಹ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಜಾತೆ್ರ ಆಚರಿಸಿದರು. 9 ತರು ಾಯ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆ ನಡಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನ ಜಾತೆ್ರ ಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.
10 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅರಸನು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಲು ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವೀದ, ಸೊಲೊ ೕನರಿಗೂ, ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಉಂಟಾದ
ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದಭರಿತ ಾಗಿ, ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟು ಹೋದರು.
ಯೆಹೋವನು ಪುನಃ ಸೊಲೊ

ೕನನಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದದು್ದ
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ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ, ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳ
12 ಯೆಹೋವನು
ವಿಷಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅರಸನು ಈಡೇರಿಸಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ, “ನೀನು ನನಗೆ
ಾಡಿದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ,
13
ಬಲಿಯನ್ನ ಪಿರ್ಸುವ ಆಲಯ ಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆ ಾಶವನು್ನ
ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ ಮುಚು್ಚ ಾಗಲೂ, ದೇಶವನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾಗಲೂ,
ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಮೇಲೆ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾಗಲೂ, 14 ಈಗ ನನ್ನವರೆಂದು
ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ, ನನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸುವು ಾದರೆ,
ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು. 15 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವವರನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಅವರ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 16 ನನ್ನ ಾಮ ಮಹತು್ತ ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ
ಆರಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ದೃ ಷಿ್ಠಯೂ, ಮನಸೂ್ಸ ಸ ಾ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುತ್ತದೆ. 17 ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, 18 ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು; ಅಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನದವರು ತಪ್ಪದೆ ಸ ಾ ಾಲ ಾಜಾ್ಯ ಾರ ನಡಿಸುವರು ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಾನು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 19 ಆದರೆ ನೀವು ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, 20 ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವು ಾದರೆ ಾನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ಈ ಆಲಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೂ ಾಪದ ಾದರಿ ಾ ಾಗಿಯೂ ನಿಂದೆಗೆ
ಆಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾಡುವೆನು. 21 ಉನ್ನತ ಾದ ಮಂದಿರದ ಈ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುವವರು
ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗಿ, ‘ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನೂ್ನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಹೀಗೇಕೆ
ಾಡಿದನು?’
ಎಂದು ಕೇಳುವರು. 22 ಆಗ ಅವರಿಗೆ, ‘ಈ ದೇಶದವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆಪತ್ತನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.’ ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವರು ಎಂದನು.
11
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ಸೊಲೊ ೕನನ ಇತರ ಾಧನೆಗಳು
1 ಸೊಲೊ
ೕನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 2 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೂ ಾಮನಿಂದ ತನಗೆ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ
3 ಅನಂತರ ಸೊಲೊ
ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಸಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು.
ೕನನು
ಚೋಬ ಾಜ್ಯ ದ ಹ ಾತಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 4 ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ
ತದೊ್ಮೕರ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಹ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ರ ಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ೌಳಿಗೋಡೆ, ಾಗಿಲು,
6
ಅಗುಳಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೋಟೆಗಳ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಾ ಾತೊರು ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ರ ಣದ ಪಟ್ಟಣ, ಯುದ್ಧರಥಗಳನಿ್ನರಿಸುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ಾಹುತರ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ
ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ
ಸಂಹೃ ತ ಾಗದೆ, ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಿತಿ್ತಯ, ಅ ೕರಿಯ, ಪೆರಿಜೀಯ, ಹಿವಿ್ವಯ,
ಯೆಬೂಸಿಯ, 8
ದ ಾದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು
ಾಶ ಾಡದೆ ಉಳಿಸಿದ
ಸಂ ಾನದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
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ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ನೇಮಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಸೈ ನಿಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಸರ ಾರರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳ ಾಯಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಈ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ ಮಂದಿ ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
11 ಸೊಲೊ
ೕನನು, “ ಾವ
ಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವಿತೊ್ತೕ ಅವೆಲ್ಲವೂ
ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳು.
ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ
ಪುತಿ್ರ ಾದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಾಸಿಸ ಾರದು” ಅಂದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲರಿಸದೆ,
ಾನು ಆಕೆ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
12 ಆ
ಾಲದಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು,
ಾನು ಮಂಟಪದ ಮುಂದೆ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ, 13
ೕಶೆಯ ಆ ಯಂತೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಾರೋತ್ಸವ ಜಾತೆ್ರ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಹಬ್ಬ, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬ, ಪಣರ್ ಾಲೆ ಹಬ್ಬ ಎಂಬ
ಮೂರು ಾಷಿರ್ಕ ಹಬ್ಬ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾ ದಿನಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
14 ಇದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಾವೀದನ ಆ ಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಾಜಕ ವಗರ್ಗಳನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಅವರವರ ಸೇ ಾವೃ ತಿ್ತಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯರು ಆ ಾ ದಿನದ ನೇಮದ ಪ್ರ ಾರ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು,
ಾಜಕರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುತ್ತಲೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಗರ್ಗಳ ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಾ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುತ್ತಲೂ ಇರಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದ ಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದೇ
ಆಗಿತು್ತ. 15 ಾಜನು
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ, ಭಂ ಾರಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ
ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಮೀರಲಿಲ್ಲ. 16 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಆಸಿ್ತ ಾರ
ದಲುಗೊಂಡು ಸ ಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳೂ ಮುಗಿದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು್ತ.
17 ಆನಂತರ, ಸೊಲೊ
ೕನನು ಎದೋಮ್ ದೇಶದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಎಚೊ್ಯ ೕನೆ್ಗಬೆರ್ ಾಗೂ
ಏಲೋತ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 18 ಹೂ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಳುಗಳ ಮು ಾಂತರ
ಹಡುಗುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾದ ಾವಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಓಫೀರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಾನೂರೈ ವತು್ತ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
9
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ಶೆ ಾ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ
ಶೆ ಾದ
ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಒಗಟುಗಳಿಂದ
ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ,್ಯ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಬಂ ಾರ,
ರತ್ನ ಇವುಗಳನು್ನ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮ ಾ ಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಅವನೊಡನೆ
ಸಂ ಾಷಿಸಿದಳು. 2 ಸೊಲೊ ೕನನು ಆಕೆಯ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು; ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯದಂಥದು್ದ ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದುದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 3 ಶೆ ಾದ
ಾಣಿಯು, ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನ, ಅವನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ಅರಮನೆ, 4 ಭೋಜನ ಪೀಠದ ಆ ಾರ, ಆ
ಪೀಠದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರ ಆಸನಗಳು, ಅವನ ಪರಿಚಾರಕರ ಸೇ ಾಕ್ರ ಮ ಮತು್ತ ಅವರ
ಉಡುಪುಗಳು, ಅವನ ಾನಸೇವಕರು, ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗ ಹೋಮಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗಿ 5 ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು
ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾನವನೂ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 6 ಾ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಕಣಾ್ಣರೆ
ನೋಡುವವರೆಗೆ ಜನರು ಹೇಳಿದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ನೋಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಾ ಾತಿಶಯವು
ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ ್ಕಂತ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ; ಜನರು ನಿನ್ನ ಾನ ಮತು್ತ ಐಶ್ವಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅಧರ್ವ ಾ್ನದರೂ ನನಗೆ
1
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ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ, ಸ ಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಾನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಧನ್ಯರು. 8 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ, ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಅರಸ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 9 ಆಕೆಯು ಅರಸನಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ,
ಅಪರಿಮಿತ ಸುಗಂಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ, ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನ ಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಶೆ ಾದ ಾಣಿಯು ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯಕೆ ್ಕ ಸರಿಸ ಾನ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಮತೆ್ತ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
10 ಹೂ ಾಮನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ
ೕನನ ಆಳುಗಳು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಸುಗಂಧದ
11 ಅರಸನು ಸುಗಂಧದ ಮರದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಮರಗಳ ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನ ಗಳನೂ್ನ ತಂದರು.
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಗೂ ಅರಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೋ ಾನಗಳನೂ್ನ, ಸಂಗೀತ ಾರರಿ ಾಗಿ ಕಿನ್ನರಿಗಳನೂ್ನ,
ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಇಂಥ ಗಂಧದ ಮರವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಶೆ ಾದ ಾಣಿಯಿಂದ ತನಗೆ ದೊರಕಿದ ಬಹು ಾನಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ, ಆಕೆಗೆ ಾನು ಕೊಟು್ಟ ವಸು್ತಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. ಅನಂತರ
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರೊಡನೆ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದಳು.
7

ಸೊಲೊ ೕನನ ವೈ ಭವ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ ಆರು ನೂರಅರವ ಾ್ತರು ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವು ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ.
14 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳೂ, ವತರ್ಕರೂ, ಅರಬ ಾ್ಥನದ ಅರಸರೂ,
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು; ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಗು ಾಣಿಗೆ ಆರುನೂರು ತೊ ಾ ಬಂ ಾರವು ಹಿಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಮುನೂ್ನರು ಖೇಡ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು; ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಖೇಡ್ಯಕೆ ್ಕ ಮುನೂ್ನರು ತೊ ಾ ಬಂ ಾರ
ಬೇ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅರಸನು ಇವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.
17 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ದೊಡ್ಡ ಾದ ಒಂದು ದಂತ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಹೊಂದಿಕೆ ಾದ ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳೂ, ಬಂ ಾರದ
ಸಿಂ ಾಸನವೂ, ಒಂದು ಾದಪೀಠವು ಇದ್ದವು; ಆಸನಕೆ್ಕ ಎರಡು ಕೈ ಗಳೂ ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು
ಸಿಂಹಗಳೂ ಇದ್ದವು. 19 ಆರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂಹಗಳು
ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇಂಥ ಸಿಂ ಾಸನವು ಬೇರೆ ಾವ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 20 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಎ ಾ್ಲ ಾನ ಾತೆ್ರ ಗಳು ಬಂ ಾರದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದ
ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದವುಗಳು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಗೆ ಬೆಲೆಯೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 21 ಅರಸನ ಹಡುಗುಗಳು ಹೂ ಾಮನ ಾವಿಕರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು
ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ ್ಮ ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ, ಾನರ, ನವಿಲು ಇವುಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದವು. 22 ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರಿಗಿಂತ
ಮಿಗಿ ಾಗಿದ್ದನು. 23 ಭೂ ಾಜರೆಲ್ಲರೂ, ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಾನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸೊಲೊ ೕನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಷರ್ ವಷರ್ವೂ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ
ಾ ಾನು, ಉಡುಪು, ಯುದ್ಧಸಲಕರಣಿಗಳು, ಶ ಾ್ತಸ್ತ ್ರ ಗಳು, ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ,್ಯ ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ
13

ಇವುಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 25 ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಶ್ವ ಸಹಿತ ಾದ ರಥಗಳು ಾಲು್ಕ
ಾವಿರ ಾಗೂ ಾಹುತರು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ. ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ರಥಗಳಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಇರಿಸಿದ್ದನು. 26 ಅವನು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿ
ದಲುಗೊಂಡು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಐಗುಪ ರ ದೇಶಗಳವರೆಗೂ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. 27 ಅರಸನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಕಲಿ್ಲ ನ ಾಗೆಯೂ, ದೇವ ಾರು ಮರಗಳು ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
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ಬೆಳೆಯುವ ಅತಿ್ತ ಮರಗಳಂತೆ ಹೇರಳ ಾಗಿದ್ದವು.
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು.

28 ಸೊಲೊ
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ೕನನಿಗೋಸ್ಕರ ಐಗುಪ ದಿಂದಲೂ ಾಗೂ

ಸೊಲೊ ೕನನ ಮರಣ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಉಳಿದ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರ ಯನು್ನ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನ ಚರಿತೆ್ರ,
ಶೀಲೋವಿನವ ಾದ ಅಹೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ, ಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಾಶಿರ್ಕ ಾದ ಇದೊ್ದೕವನು ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಕುರಿತು ನುಡಿದ ದಶರ್ನೋಕಿ್ತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
30 ಸೊಲೊ
ೕನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 31 ಆನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು, ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು; ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾದನು.
29

10

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದದು್ದ
1 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅವನನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 4 ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರಿಸಿದ್ದನು; ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ, ನಮ್ಮ
ಮೇಲಿರುವ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ ಾಡುವು ಾದರೆ, ಾವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೇವಿಸುವೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು, “ನೀವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು;
ಜನರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. 6 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂತಿ್ರ ಗ ಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ನೀವು
ಾವ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ?” ಎಂದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಜನರಿಗೆ ದಯತೋರಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವರು”
ಎಂದರು. 8 ಆದರೆ ಅವನು ಅ ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಂಗಡವೇ ಬೆಳೆದು
ತನಗೆ ಮಂತಿ್ರ ಗ ಾದ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 9 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ ಜನರಿಗೆ
ಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು? ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆ ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 10 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿರುವ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ ಾಡು ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ
ನೀನು, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಡುವಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳು ದಪ್ಪ ಾಗಿದೆ. 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹೇರಿರುವುದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ; ಾ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ದಂಡಿಸುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 12
ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಮತು್ತ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. 13 ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಾದ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವನು
ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. 14
ೌವನಸ್ಥರ ಆಲೋಚನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ,
“ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ ನೊಗವನೂ್ನ ಹೇರಿರುವದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ;
ಾ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ* ದಂಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ನುಡಿದನು. 15 ಅರಸನು ಜನರ
*

10:14 ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಅಥ ಾ ಚೇಳುಗಳಿಂದ.
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ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದದು್ದ ದೈ ವ
ೕಗದಿಂದಲೇ. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನವ ಾದ
ಅಹೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
16 ಅರಸನು ತಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವೀದನಿಗೂ
ನಮಗೂ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇಷಯನ ಮಗನಿಗೂ ನಮಗೂ ಾವ ಾಧ್ಯ ತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಾವೀದನ ಕಡೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲವನು್ನ ನೀವೇ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 17 ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದರೋ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು. 18 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಹದೋ ಾಮನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದರು. ಆಗ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬೇಗನೆ ರಥವನೆ್ನೕರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದನು.
19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲೇ
ಇಲ್ಲ.
1

11

ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್
ಕುಲಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. 2 ಆಗ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ ವು ಉಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 3 “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯೆಹೂದದ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ, 4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರೊಡನೆ* ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ; ಈ
ಾಯರ್ವು ಯೆಹೋವನಿಂ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು’ ” ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವುಂಟಾಗಲು
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದರು.

ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 6 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್, ಏ ಾಮ್, ತೆಕೋವ, 7 ಬೇತೂ್ಚರ್,
ಸೋಕೋ, ಅದು ಾ್ಲಮ್, 8 ಗತ್ ಊರು,
ಾರೇಷ, ಜೀಫ್ 9 ಅದೋರೈ ಮ್, ಾಕೀಷ್, ಅಜೇಕ,
10 ಚೊಗರ್, ಅ
ಾ್ಯಲೋನ್, ಹೆಬೊ್ರ ೕನ್. ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅವನು ಈ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಾಯಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಪ್ರ ತಿ ಒಂದರಲಿ್ಲ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್, ಎಣೆ್ಣ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಟ್ಟ ನು. ಗು ಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಟ್ಟ ನು.
12 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗು ಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲಗಳು ಅವನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದವು. 13 ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ಅವನೊಡನೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 14 ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಜಕ ಸೇವೆ ಾಡದಂತೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವರನು್ನ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ
ಬಂದರು. 15
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾನು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಿ ಾಗಿ ಾಗೂ ಹೋರಿಕುರಿಗಳ
ಮೂತಿರ್ ಪೂಜೆಗಳಿ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 16 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸುತಿ್ತದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು.
5

*
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ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ದಲನೆಯ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವೀದ ಾಗು ಸೊಲೊ ೕನರ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯ ವು ಆ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ, ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬಲಗೊಂಡನು.
ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೀ ೕತನ ಮಗ ಾದ ಮಹ್ಲತ್ತಳನು್ನ, ಇಷಯನ
ಮ್ಮ ಗಳೂ ಎಲೀ ಾಬನ ಮಗಳೂ ಆದ ಅಬೀಹೈ ಲಳನೂ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು.
19 ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಯೆಗೂಷ್, ಶೆಮಯರ್, ಜಾಹಮ್ ಎಂಬ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20 ಅನಂತರ
ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮಗ ಾದ
ಾಕ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು; ಆಕೆಯು
ಅವನಿಂದ ಅಬೀಯ, ಅತೆ, ಜೀಜ, ಶೆಲೋಮೀತ್ ಎಂಬುವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 21 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಪತಿ್ನಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪಪತಿ್ನಯರಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮಗ ಾದ
ಾಕಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರೂ, ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಇದ್ದರು.
ಇವರಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟಿ್ಟದರು.
22 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಾಕಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಪ್ರ ಭುವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು. 23 ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಜಾಣತನದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಆ ಾ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ, ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನು.
18

12
ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತರ ಾಳಿ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
2 ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಶೀಶಕನು, ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೊರಟನು. 3 ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ರಥಗಳನೂ್ನ, ಅರುವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾಹುತರನೂ್ನ, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಲೂಬ್ಯ, ಸುಕಿ್ಕೕಯ, ಕೂಷ ್ಯ ಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೊರಟು, 4 ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡ
5 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ
ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದನು.
ಾದ ಶೆ ಾಯನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
ಬಳಿಗೂ, ಶೀಶಕನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದು
ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಶೀಶಕನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಾಯಕರೂ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡರು. 7 ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ ವು ಶೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಇವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು; ಶೀಶಕನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನನ್ನ
ೌದ್ರ ವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೂ
ಅನ್ಯ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಸೇವೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವು ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ ಇವರು ಶೀಶಕನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಹೀಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದು ಐಗುಪ ಾಜ ಾದ ಶೀಶಕನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಎ ಾ್ಲ ದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿಸಿದ ಬಂ ಾರದ
ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 10 ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಾಮ್ರ ದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಅರಮನೆಯ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ ಮೈ ಾವಲಿನವರ
1
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ದಳಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ ಅಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಮೈ ಾವಲಿನವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲಡುವರು. 12 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಸುಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮೇಲಣ ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನು;
ಅವನನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ. 13 ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳುವವ ಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ನಲ್ವತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ ತುಂಬಿದ
ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ನಯ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು
ಅವನ ಾಯಿ. 14 ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡದೆ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು.
15 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಪೂ
ೕರ್ತ್ತರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಶೆ ಾಯ, ದಶರ್ಕ ಾದ ಇದೊ್ದೕ ಎಂಬುವರ
ಚರಿತೆ್ರ ಗಳ ವಂ ಾವಳಿ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಾ ಾಗಲೂ
16 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು.
ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯನು ಅವನ ನಂತರ
ಅರಸ ಾದನು.
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಬೀಯನು
ಅರಸ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾಗಿ, 2 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು; ಗಿಬೆಯದ ಊರೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಮೀ ಾಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅಬೀಯನ ಾಯಿ. ಇವನಿಗೂ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.
3 ಅಬೀಯನು ಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು;
ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಭಟರೊಡನೆ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದು ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟದನು.
1

4

ಆಗ ಅಬೀಯನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಚೆ ಾರೈ ಮ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿಂತು,
5 ಯೆಹೋವನು ಉಪಿ್ಪ ನ
“ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾದ
6 ಹೀಗಿದ್ದರೂ
ಅರಸುತನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ದಣಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನು. 7 ಾಕ ೕಕರೂ ದುಷ್ಟರೂ ಆಗಿರುವ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಎಳೇ ಾ್ರ ಯದವನೂ, ಮೃ ದುಸ್ವ ಾವವುಳ್ಳವನೂ, ತಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಾರದವನೂ ಆದ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮಗ ರೆಹ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಇವರು ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸಿ ಬಲಗೊಂಡರು. 8 ಈಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ
ಾಗು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಿಮಗೆ ದೇವರುಗಳೆಂದು
ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬಂ ಾರದ ಹೋರಿ ಕುರಿಗಳ
ಮೂತಿರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ, ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? 9 ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ
ಸಂ ಾನದವರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರಂತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ; ಾನು ಪೂಜಾರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಎಳೇ ಹೋರಿಯನೂ್ನ,
ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಾದನಷೆ್ಟ.
10 ನಮ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ; ಾವು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆ
ನಡೆಸಲು ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಾಜಕರೂ, ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾದ
ಲೇವಿಯರೂ ನಮಗಿ ಾ್ದರೆ. 11 ಈ ಾಜಕರು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾಗು ಾಯಂ ಾಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ ಶುದ್ಧ ಬಂ ಾರದ ಮೇಜಿನ
ಮೇಲೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನಿ್ನಡು ಾ್ತ ಪ್ರ ತಿ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ದೀಪಗಳನು್ನ
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ಹಚು್ಚ ಾ್ತ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ;
ನೀ ಾದರೋ ಆತನನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರು. 12 ಇಗೋ, ದೇವರು ಾಯಕ ಾಗಿ ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ; ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಭರ್ಟದಿಂದ ಊದತಕ್ಕ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ
ಾಜಕರೂ ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಬೇಡಿರಿ, ನೀವು
ಜಯಿಸ ಾರಿರಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
13
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಹೊಂಚು ಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಒಂದು
ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಂಚು ಾಕುವರು
ಅವರ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದರು. 14 ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ
ಯುದ್ಧ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು,
ಾಜಕರು
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದರು. 15 ಅನಂತರ ಜನರು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಭರ್ಟಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ
ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೂ್ನ ಅಬೀಯನಿಂದಲೂ ಾಗೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ ಅಪಜಯಗೊಳಿಸಿದನು. 16 ಹೀ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಹೋದರು. ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 17 ಅಬೀಯನೂ
ಅವನ ಜನರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಭಟರಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗಿ ಬಿದ್ದವರು
ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ. 18 ಹೀಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಜಯ ಾಲಿಗ ಾದರು. 19 ಅಬೀಯನು,
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ಅವನಿಂದ ಬೇತೇಲ್, ಯೆ ಾ ಾ, ಎ ್ರ ೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡನು. 20 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತನು.
21 ಅಬೀಯನು ಬಲಗೊಂಡನು; ಅವನು ಹದಿ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹದಿ ಾರು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 22 ಅಬೀಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ
ಅವನ ನಡೆನುಡಿಗಳೂ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಚರಿತೆ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸ
ಅಬೀಯನು ಮೃ ತ ಾಗಿ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಆಸನು ಅರಸ ಾದನು.
ಇವನ
ಾಲದ ಹತು್ತ ವಷರ್ ದೇಶ ಾದ್ಯಂತ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ. 2 ಆಸನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
3 ಇವನು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ ನಡೆದನು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟ ನು. 4 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ
ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 5 ಯೆಹೂದದ
ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗಿನಿಂದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಇವನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ. 6 ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಶತು್ರ ಭಯ ತಪಿ್ಪ
ಾವ
ಯುದ್ಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವಿದು್ದದರಿಂದ ಇವನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 7 ಇವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡ ಾರಣ ಆತನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಸುತ್ತಣ ವೈ ರಿಗಳ ಭಯ ತಪಿ್ಪ ದೇಶವು ಇನೂ್ನ
ನಿ ಾತಂಕ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ ಸುತ್ತಣ ಗೋಡೆ, ಗೋಪುರ,
ಬುರುಜು ಾಗಿಲು, ಅಗುಳಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಭದ್ರ ಪಡಿಸೋಣ” ಎನ್ನ ಾಗಿ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕಟಿ್ಟ
ಮುಗಿಸಿದರು. 8 ಆಸನಿಗೆ ಸೈ ನ ್ಯ ವಿತು್ತ; ಅದರಲಿ್ಲ ಗು ಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ
1
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ಯೆಹೂದ್ಯ ಸೈ ನಿಕರಿದ್ದರು. ಖೇಡ್ಯ ಹಿಡಿದವರೂ ಬಿಲು್ಲ ಾರರೂ ಆದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಸೈ ನಿಕರೂ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದ್ದರು.
9 ಕೂಷ ್ಯ ಾದ ಜೆರಹನು ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೂ್ನ ಮುನೂ್ನರು ರಥಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು
ಾರೇಷದವರೆಗೆ ಬಂದನು. 10 ಆಸನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೊರಟನು.
ಾರೇಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೆಫಾ ಾ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟದರು. 11 ಆಸನು
ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಬಲಿಷ್ಠನು ಬಲಹೀನನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಲಿ್ಲ, ರ ಸಲು
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇ ಾರೂ ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಮ ಾಸಮೂಹಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದೆವ ಾ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ,
ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೀನು. ನರರು ನಿನೆ್ನದುರು ಗೆಲ್ಲ ಾರದು” ಎಂದು
ರೆಯಿಡಲು. 12 ಯೆಹೋವನು
ಕೂಷ ್ಯರನು್ನ ಆಸನಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ ಅಪಜಯ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 13 ಕೂಷ ್ಯರು
ಸೋತು ಓಡಿಹೋ ಾಗ ಆಸನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಗೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸಿದರು;
ಅವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಜೀವದಿಂದುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ ಆತನ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಮುಂದೆ ನುಚು್ಚ ನೂ ಾಗಿ
ಹೋದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಕೊಳೆ್ಳ ಸಿಕಿ್ಕತು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ಭಯದಿಂದ
ತಬಿ್ಬ ಾ್ಬದ ಗೆ ಾರಿನ ಸುತ್ತಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿದರು.
ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳ ಸಿಕಿ್ಕತು. 15 ದನ ಾಯುವವರ ಗು ಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಾಳಿ ಾಡಿ
ಾಕಷು್ಟ ಒಂಟೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
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ಆಸನಿಂದ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆ
1 ಆಗ ಓದೇದನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ವು ಬಂದಿತು. 2 ಅವನು ಆಸನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ಆಸನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಕುಲಗಳವರೇ,
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತನಕ ಆತನೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು; ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು; ಆತನನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.
3 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಸತ್ಯ ಾದ ದೇವರೂ, ಬೋಧಿಸುವ
ಾಜಕರೂ ಾಗೂ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 4 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
5 ಆ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು.
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿ ತಿರು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗು ಾ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ; ದೇಶ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. 6 ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಇನೊ್ನಂದು ಜ ಾಂಗವನೂ್ನ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದವರು
ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣದವರನೂ್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ತರಹ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ
ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. 7 ನೀ ಾದರೋ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳು
ೕಲು ಬೀಳದಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರ ಯತ್ನಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕು್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಆಸನು ಓದೇದನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡನು.
ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಪವರ್ತ
ಪ್ರ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಅಸಹ್ಯ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಮಂಟಪದ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿಸಿದನು. 9 ಆ
ಮೇಲೆ ಆಸನು ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ ಕುಲಗಳವರನೂ್ನ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಡನೆ ತನೊ್ನಡನೆ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದ್ದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಾಗೂ ಸಿಮೆ
ೕನ್ ಕುಲಗಳವರನೂ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು.
10 ಅವರು ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ವಷರ್ದ ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಕೂಡಿ ಬಂದರು. 11 ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಆ ದಿನ ಾವು ತಂದ ಕೊಳೆ್ಳಯಿಂದ ಏಳು ನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ,
12 ಅವರು
ಏಳು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು.
ಾವು ಪೂಣರ್ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ,
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ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತ ಾಗಿರುವೆವೆಂದೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿದರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ವರು
ಚಿಕ್ಕವ ಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡವ ಾಗಲಿ, ಗಂಡಸ ಾಗಲಿ ಹೆಂಗಸ ಾಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು ಎಂದು
14 ತುತೂ್ತರಿ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಊದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭರ್ಟದೊಡನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿದರು.
15 ಈ ಪ್ರ
ಾಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಅವರು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಯಸಿದ ಾರಣ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. 16 ಅರಸ ಾದ
ಆಸನ ಅಜಿ್ಜ ಾದ ಾಕಳು ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಾಜ ಾತೆಯ ಾ್ಥನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಆ
ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಾಡಿ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿಸಿದನು. 17 ಅವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಆಸನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 18 ತನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಾನೂ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟ ನು. 19 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆ ದನೆಯ
ವಷರ್ದವರೆಗೂ ಯುದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ.
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ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಅಂತ್ಯ

ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವ ಾ್ತರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಾದ ಾಷನು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟುಬಂದನು.
ಾರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ, ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗದಂತೆ ಾಮ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು. 2 ಆಗ ಆಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ 3 ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೂ ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಒಪ್ಪಂದ
ಇದೆಯ ಾ್ಲ? ಇಗೋ, ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ: ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾಷನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡು; ಅವನ ಸಂಗಡ ನೀನು
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
4 ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಸ ಾದ ಆಸನ
ಮುರಿದುಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅವರು
ಇ
್ಯ ೕನ್, ಾನ್, ಆಬೇಲ್ಮಯಿಮ್, ಇವುಗಳನೂ್ನ ನಫಾ್ತಲ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ರ ಣಗಳನೂ್ನ ಾಳು
ಾಡಿದರು. 5 ಾಷನು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಾಮಕೋಟೆ ಕಟಿ್ಟ ಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
6 ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನು ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಾಮ ಕೋಟೆ ಾಗಿ ಾಷನು ತರಿಸಿದ್ದ
ಕಲು್ಲಮರಗಳನು್ನ ಅವರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೆಬ, ಮಿಚ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು. 7 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ದಶರ್ಕ ಾದ ಹ ಾನಿಯು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ
ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಮ್ ಾಜನ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡಿತು. 8 ಕೂಷ ್ಯ
ಾಗೂ ಲೂಬ್ಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಅಪರಿಮಿತ ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳುಳ್ಳ ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ ವಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 9 ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೃ ಷಿ್ಠಯನು್ನ ಹರಿಸು ಾ್ತ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯ ಾಥರ್ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ
ಯುದ್ಧಗಳು ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಸನು ಈ
ಾತುಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು,
ದಶರ್ಕನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡಿಸಿ ಕೋಳ ಾಕಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಪೀಡಿಸಿದನು. 11 ಆಸನ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರಚರಿತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರ
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ಇತಿ ಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಹು ಕಠಿಣ ಾದ ರೋಗ ತಗಲಿತು. ಈ ರೋಗದಲೂ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಕೋರದೆ ವೈ ದ ್ಯರ ಸ ಾಯವನೆ್ನೕ ಕೋರಿದನು. 13 ಆಸನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಲ್ವತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ತೀರಿಕೊಂಡು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. 14 ಅವನ ಶರೀರವನು್ನ ವೈ ದ ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಣ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ತರತರಹದ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ, ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ತೆಗೆಸಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಹೇರಳ ಾಗಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷು್ಟ ಧೂಪ ಾಕಿ
ಸಂ ಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.
12
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆದುರು
ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ವನಿ್ನರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಆಸನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇವನು ಾಳ್ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ,
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ
ದಲಿನ ನಡತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 4 ಇವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಂತೆ ನಡೆಯದೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರ
ಭಕ್ತ ಾಗಿ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. 5 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇವನ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ
1 ಆಸನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ

ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು; ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇವನ ಧನ
ಘನತೆಗಳು ಹೆಚಾ್ಚದವು. 6 ಇವನು ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡನು; ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು.

ಇವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದ ಬೆನೆ್ಹ ೖ ಲ್, ಓಬದ್ಯ, ಜೆಕಯರ್
ನೆತನೇಲ್, ಮಿ ಾಯ ಎಂಬ
ಾಜಕರನೂ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8 ಇವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಶೆ ಾಯ, ನೆತನ್ಯ, ಜೆಬದ್ಯ, ಅ ಾಹೇಲ್,
ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಅದೋನೀಯ, ಟೋಬೀಯ, ಟೋಬದೋನೀಯ ಎಂಬ
ಲೇವಿಯರು ಇದ್ದರು. ಎಲೀ ಾ ಾ, ಯೆಹೋ ಾಮ್, 9 ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.
7

ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ವೈ ಭವ
ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಣ ದೇಶಗಳ ಾಜ್ಯ ಗಳವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಭಯವಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. 11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ
10

ಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ, ಕಪ್ಪವ ಾ್ನ ಗಿ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅರಬಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳ
ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಏಳು ಾವಿರದ ಏಳು ನೂರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಾವಿರದ ಏಳು ನೂರು ಆಡುಗಳನೂ್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗಿ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದಿ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
13 ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಕೋಟೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉ ಾ್ರ ಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ದವಸ ಾನ್ಯ ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದವು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೀರ ಾದ ಭಟರೂ ಇದ್ದರು.
14 ಪೂವಿರ್ಕರ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರು
ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಅದ್ನ; 15 ಇವನ ತರು ಾಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ
ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್; 16 ತರು ಾಯ ಎರಡು
ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರೊಡನೆ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಜಿಕಿ್ರ ಯನ

ಮಗ ಾದ ಅಮಸ್ಯ; 17 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಬಿಲು್ಲಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಯುದ್ಧವೀರರ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ದ; 18 ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಸೈ ನಿಕರ ಾಯಕ ಾದ
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ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್ ಎಂಬುವವರು.
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೈ ನಿಕರಿದ್ದರು.
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ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಈ

ೕಧರಲ್ಲದೆ,

18
ಮೀಕನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಫಾಟನಿಗೆ ಧನಘನತೆಗಳು ಬಹಳ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು ಅ ಾಬನೊಡನೆ ನೆಂಟಸಿ್ಥಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅ ಾಬನು
ಅವನಿಗೂ ಅವನೊಡನೆ ಬಂದ ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು
3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ, “ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನೂ, ನೀನೂ ನನ್ನ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ಇಂದು
ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು
ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಾನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ, “ ಾವು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಬಹುದೋ? ಹೋಗ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಹೋಗಬಹುದು, ದೇವರು
ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು” ಎಂದರು. 6 ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವರ ಹೊರ ಾಗಿ ಾವು ವಿಚಾರಿಸಬಹು ಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಅವನು, “ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ ಬಲ್ಲವ ಾದ
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇ ಾ್ದನೆ, ಅವನು ಇಮ್ಲ ನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯೆಹು ಎಂಬುವವನು. ಆದರೆ ಾನು
ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು
ಾ ಾಗಲೂ ಶುಭವನು್ನ ನುಡಿಯದೆ, ಅಶುಭವನೆ್ನೕ
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಅರಸನು ಾಗನ್ನ ಾರದು”
ಎಂದನು. 8 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಬೇಗ ಹೋಗಿ
ಇಮ್ಲ ನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಾಜವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್
ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು.
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪರವಶ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸತೊಡಗಿದರು. 10 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆ ಾನನ
ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂಬವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು,
“ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದು ಾಕುವಿ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು. 11 ಉಳಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಇದೇ ತರದ ಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿದು,
“ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋಗು; ನೀನು ಜಯ ಾಲಿ ಾಗಿ ಬರುವಿ; ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು” ಎಂದರು.
12 ಇತ್ತ ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಏಕ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನೂ ಅವರಂತೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ
13 ಅದಕೆ್ಕ ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನನ್ನ ದೇವರು
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಹೇಳುವುದನೆ್ನೕ ನುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 14 ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಅರಸನು, “ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ?
ಾವು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ?
ಹೋಗ ಾರದೋ?
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು, ಹೋಗಬಹುದು, ಕೃ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಬರುವಿರಿ,
ವೈ ರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈ ವಶ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಎಷು್ಟ ಾರಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಸಬೇಕು?”
ಎಂದನು 16 ಆಗ ಅವನು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿ ಹಿಂಡುಗಳಂತೆ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿ
1 ಯೆಹೋ
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ಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು; ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ‘ಇವರು ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಇರು ಾ್ತರೆ; ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
17 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಅರಸನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ಈ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನನಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಶುಭವನ್ನಲ್ಲ, ಅಶುಭವನೆ್ನೕ,
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಮಿ ಾಯೆಹುವು, “ಅದಿರಲಿ,
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ್ದನೂ್ನ
ಪರಲೋಕಸೈ ನ ್ಯ ಗಳು ಆತನ ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 19 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತವರನು್ನ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಾ ೕತ್
ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು
ಾರು ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸ ಬಲಿ್ಲರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದು
ವಿಧ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧ ಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 20 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮ ವು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಆತನಿಗೆ, ‘ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವೆನು’ ಎಂದಿತು.
‘ಹೇಗೆ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವಿ?’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಲು, 21 ಅದು, ‘ ಾನು ಅಸತ್ಯ ವ ಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮ ಾಗಿ
ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸೇರುವೆನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ,
‘ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ
ಾಡು; ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸು ನೀನು ಸಫಲ ಾಗುವಿ’ ಎಂದನು. 22 ನೋಡು,
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಡು ನುಡಿದು, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಸತ್ಯ ವ ಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮ ವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆಗ ಕೆ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೆನೆ್ನ ಗೆ ಒಂದು ಏಟು ಾಕಿ, “ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬಂದಿತು?” ಎಂದನು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ನೀನು
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು. 25 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಆ ೕನನಿಗೂ ಾಜಪುತ್ರ ಾದ
ೕ ಾಷನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಿರಿ. 26 ಅವರಿಗೆ,
‘ ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೆ್ನೕ
ಕೊಟು್ಟ ಕುಗಿ್ಗಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
27 ಮೀ ಾಯೆಹುವು ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬರುವು ಾದರೆ, ಾನು ನುಡಿದದು್ದ ಯೆಹೋವನ
ಾತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, “ಮ ಾ ಜನರೇ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಗಮನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಾಬನ ಮರಣ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಾ ೕತ್
ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟರು. 29 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ ಾನು ವೇಷ
ಾಕಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ; ನೀ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಾಜವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಾ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡನು; ತರು ಾಯ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದರು. 30 ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸನು ತನ್ನ ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಶತು್ರ ಗಳ ಾ ಾರಣ ಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ, ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೇ ಗುರಿಯಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. 31 ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೆಂದು ನೆನೆದು, ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಕೂಗಿದನು. ಆಗ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು, ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 32 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಲ್ಲವೆಂಬುದು ರಥಬಲದ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
33 ಅ ಾಮ್ಯರ ಒಬ್ಬ ಸೈ ನಿಕನು ಗುರಿಯಿಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಒಂದು
ಾಣವನೆ್ನ ಸೆಯಲು, ಆ ಾಣವು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ಅವನ ಕವಚದ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿತು.
ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಾರಥಿಗೆ,
“ರಥವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಾಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34 ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧವು ಬಹು
ೕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
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ಅರಸನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಎದು ಾಗಿ ತನ್ನ ರಥದಲೆ್ಲೕ ಆತುಕೊಂಡಿರಬೇ ಾಯಿತು.
ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನ ಾ ಾಗ ಅವನು ಸತ್ತನು.
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ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಖಂಡನೆ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
2 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಹ ಾನೀಯನ ಮಗ ಾದ ಯೇಹೂ ಎಂಬ ದಶರ್ಕನು
ಅರಸನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಹುದೇ? ಯೆಹೋವನ
ಹಗೆ ಾರರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬಹುದೇ? ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
3 ಆದರೂ, ನೀನು ದೇಶದೊಳಗಿನಿಂದ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಮನಸಿ್ಸಟಿ ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
1

ಾ್ಯ

ಾಲಯಗಳ ಾ್ಥಪನೆ

ಾಫಾಟನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ, ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್
ಪವರ್ತದ ವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
5 ಅವನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪ್ರ ತಿ
ತಿರುಗಿಸಿದನು.
ಂದು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತೕರಿ
ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನೀವು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದು ಮನುಷ ್ಯ ರಿ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ.
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡು ಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತನೆ. 7 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಭಯವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯವೂ, ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ
ಪರಿ ಾರದವರೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಲೇವಿಯರಿಂದಲೂ,
ಾಜಕರಿಂದಲೂ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ,
ಕಲಹಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ
9 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಇರಿಸಿದನು.
ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ
ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ, 10 ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಳಗೆ ಜೀವಹತ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಆ ಾ ಆ ಾವಿಧಿ
ಾ್ಯಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವುಂಟಾಗಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗದಂತೆ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ.
11 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಸಂಬಂಧ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ
ಅಮಯರ್ನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಕನು; ಾಜಕೀಯ ಾಯರ್ಸಂಬಂಧ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಪ್ರ ಮುಖನೂ ಆದ ಜೆಬದ್ಯ ನು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನು; ಲೇವಿಯರು
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಉದೊ್ಯ ೕಗಸ್ಥ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ; ಧೆ್ಯಯರ್ದಿಂದ ಾಯರ್ಪ್ರ ವ ೃ ತ್ತ ಾಗಿರಿ, ಯೆಹೋವನು
ಸಜ್ಜ ನರ ಸ ಾಯಕನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಯೆಹೋ
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ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ೕ ಾಬ್ಯರನೂ್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
ಇ ಾದ ಮೇಲೆ
ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ
ಾಗೂ ಮೆಗೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 2 ದೂತರು ಬಂದು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ,
“ಮ ಾಸಮೂಹವು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ
ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ‘ಏಂಗೆದಿ’ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಚಚೋನ್ ಾ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ತಂಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
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ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿ, ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
4 ಆಗ
ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಉಪ ಾಸ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 5 ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಾಗಿ ನೆರೆದು ಬಂ ಾಗ, ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು,
6 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವ ಾಗಿ ಇರು ಾತನು ನೀನಲ್ಲ
ೕ?
ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಆಳುವವ ಾಗಿರುವೆ. ಬಲ, ಪ ಾಕ್ರ ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ
ಇರುತ್ತವೆ: ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ? 7 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿ, ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆಯ ಾ್ಲ?. 8 ಅವರು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಗೊಂಡು ಇದರಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 9 ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಯ ತೀಪಿರ್ನ ಖಡ್ಗ,
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿ,
ಾಮ
ದ ಾದ ಆಪತು್ತಗಳು ನಮಗೆ ಬರು ಾಗ, ಾವು ನಿನ್ನ ಾಮ ಮಹತು್ತ ಇರುವ ಈ ಆಲಯದ
ಮುಂದೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತು, ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುವು ಾದರೆ ನೀನು ಕೇಳಿ
ರ ಸುವಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 10 ಈ ಅ ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ,
ೕ ಾಬ್ಯರನೂ್ನ ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತ
ಪ್ರ ದೇಶದವರನೂ್ನ ನೋಡು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಇವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನುಗ್ಗ ಾರದೆಂದು ನಿನಿ್ನಂದ ಅಪ್ಪಣೆಹೊಂದಿ, ಇವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸದೆ ಬೇರೆ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋದರ ಾ್ಲ.
11 ಈಗ ಅವರು ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರ ಾಡಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಸ್ವತಿ್ತನೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಹೊರ ಓಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರು ಾ್ತರೆ. 12 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ
ಬಿಡುವಿ
ೕ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಮ ಾಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಲವಿಲ್ಲ;
ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೂ ತಿಳಿಯದು; ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
13 ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.
14 ಆಗ ಆ ಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಆ ಾಫನ ವಂಶದವ ಾದ ಲೇವಿಯನೂ, ಮತ್ತನ ್ಯ ನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಯೆಗೀಯೇಲನ ಮರಿಮಗನೂ, ಬೆ ಾಯನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗನೂ ಆದ ಯಹಜೀಯೇಲನ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಬಂದಿತು. 15 ಅವನು, “ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೇ,
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೇ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ಈ ಮ ಾಸಮೂಹದ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಯುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ; ದೇವರದೇ. 16 ಾಳೆ
ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಡಿರಿ; ಇಗೋ ಅವರು ಹಚಿ್ಚೕಚ್ ಗಟ್ಟದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರು ಾ್ತರೆ.
17 ಈ
ಯೆರೂವೇಲ್ ಅರಣ್ಯ ದ ಮುಂದಿರುವ ಕಣಿವೆಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವಿರಿ.
ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೇ,
ಸುಮ್ಮ ನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾಡುವ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
ಾಳೆ ಅವರೆದುರಿಗೆ ಹೊರಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ನೆಲದವರೆಗೂ ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
19 ಆಮೇಲೆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆ ಾತ್ಯರೂ, ಕೋರಹಿಯರೂ ಎದು್ದ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮ ಾಸ್ವರದಿಂದ ಕೀತಿರ್ಸಿದರು.
20 ಅವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ತೆಕೋವ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟರು.
ಹೊರಡು ಾಗ,
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೇ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಿರಿ; ಆತನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನಂಬಿರಿ,
ಆಗ ನೀವು ಸಫಲ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆ ನಂತರ ಅವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಲೋಚನೆ
ಾಡಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಪರಿಶುದ್ಧವಸ್ತ ್ರ
ಅಲಂ ಾರ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಭಟರ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ, ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ,
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ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ’ ಎಂದು ಭಜಿಸಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 22 ಅವರು ಉ ಾ್ಸಹ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದ
ಅ ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ,
ೕ ಾಬ್ಯರನೂ್ನ, ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತದವರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು
ಾಕುವವರನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. 23 ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ,
ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತದವರ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ಾವೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಬುರುಜಿಗೆ
ಬಂದು ಆ ಸಮೂಹವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಹೆಣಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ,
25 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಸುಲಿಗೆ
ಜೀವದಿಂದುಳಿದವರು
ಾರು ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ದ್ರ ವ ್ಯ, ವಸ್ತ ,್ರ ಶೆ್ರ ೕ ಾ್ಠಯುಧಗಳು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ
ಸಿಕಿ್ಕದವು. ಅವರು ಹೊರ ಾರದಷು್ಟ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿದರು, ಕೊಳೆ್ಳಯು ಬಲು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಮೂರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾಕ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು.
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಬೆ ಾಕ ತಗು್ಗ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿದೆ. 27 ಆ ನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಅವರ ಮುಂದೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ
ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ ಶತು್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ಜಯ ೕಷ
ಾಡು ಾ್ತ
28 ಅವರು ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ, ತುತೂ್ತರಿ, ಇವುಗ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಡನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 29 ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಶತು್ರ ಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳ ಾಜ್ಯ ಗಳವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹುಭೀತ ಾದರು. 30 ಹೀಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವೈ ರಿಗಳು ಭಯಭೀತ ಾದರು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಶತು್ರ ಗಳ ಭಯತಪಿ್ಪ ಸ ಾ ಾನ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಅಂತ್ಯ
ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಮೂವತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು.
ಶಿಲಿ್ಹಯ ಮಗ ಾದ
ಅಜೂಬಳೆಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 32 ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಆಸನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತ
33 ಅದರೂ
ಅದನು್ನ ಮೀರದೆ ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು.
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟಿ ್ಟರಲಿಲ್ಲ,
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಇಲ್ಲ. 34 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಉಳಿದ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರ ಯು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಅಡಕ ಾಗಿರುವ ಹ ಾನೀಯ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವಿನ ವೃ ಾ್ತಂತದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 35 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ಬಹು
ದು ಾಚಾರಿಯೂ ಆದ ಅಹಜ್ಯ ನೊಡನೆ ಒಡಬಂಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 36 ಅವರು ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಡುಗುಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಒಡಬಂಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಎಚೊ್ಯ ೕನ್
ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದರು. 37 ಆಗ ಾರೇ ಾ ಊರಿನ ದೋ ಾ ಾಹುವಿನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಯೆಜರನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ, “ನೀನು ಅಹಜ್ಯ ನೊಡನೆ ಒಡಬಂಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು. ಆ ಹಡುಗುಗಳು ಒಡೆದು
ಹೋದುದರಿಂದ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
31 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ
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ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು.
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಅರಸ ಾದನು.
2 ಇವನಿಗೆ ಅಜಯರ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಜೆಕಯರ್, ಅಜಯರ್, ಮಿ ಾಯೇಲ್, ಶೆಫಟ್ಯ ಎಂಬ
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ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಕ್ಕಳು. 3 ಇವರ
ತಂದೆಯು ಇವರಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವಸು್ತ
ಇ ಾ್ಯ ದಿ ವಿಶೇಷ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 5 ಯೆಹೋ ಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 6 ಅವನು ಅ ಾಬನ
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 7 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರ ದೀಪವನು್ನ ಎಂದೂ ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನ ಮನೆತನದವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
8 ಯೆಹೋ ಾಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದರು; ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ
9 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಾವೇ ತಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಸರ ಾರರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ರಥಬಲವನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿದನು.ಎದೋಮ್ಯರು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲೕ ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೋಗಿ ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ರಥಬಲದ
ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾ ಾದನು. 10 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಎದೋಮ್ಯರು
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅವರ ಶತು್ರ ಗ ಾಗಿಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಲಿಬ್ನದವರೂ
ಅವನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದರು. ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು. 11 ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ, ಪೂಜಾ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ದೈ ವದೊ್ರ ೕಹ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನು ಾಗದದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು; ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಾಗು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ; 13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು, ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿದ್ದ
ದೇವದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ
ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿರುವೆ; ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಂಟುಂಬದವರೂ ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೂ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿರುವೆ.
14 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಮ ಾ
ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವನು. 15 ನಿನ ಾದರೋ ಕರುಳು ಬೇನೆಯ ಕಠಿಣ ರೋಗ ಬರುವುದು. ಅದು
ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇದು್ದ ಾಸಿ ಾಗದೇ ನಿನ್ನ ಕರುಳುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವುವು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
16 ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೂ್ನ, ಕೂಷ ್ಯರ ನೆರೆಯವ ಾದ ಅರಬಿಯರನೂ್ನ ಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆ
ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವಂತೆ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿದನು. 17 ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು, ದೇಶದೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗ, ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಅರಸನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಹೊರತು,
ಾವ ಮಕ್ಕಳೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 18 ಇದೆ ಾ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕರುಳುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಗ ಾರದ
ರೋಗವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 19 ಕ್ರ ಮೇಣ ಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಸು ಾರು ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ,
ಆದೇ ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ ಕರುಳುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಅವನು ಕಡುಬೇನೆಯಿಂದ ಸತ್ತನು. ಅವನ
ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಿ ಧೂಪ ಾಕಿದ ಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಾಕಲಿಲ್ಲ.
20 ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು
ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಮರಣಹೊಂದಿ ಾಗ ಾರೂ ಶೋಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಾರಿಗೂ
ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಗತಿಸಿಹೋದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು; ಆದರೆ
ಾಜರ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
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ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ನು

1 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಯೆಹೋ

ಾಮನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವನ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ನನು್ನ
ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದರು. ಅರಬಿಯರೊಡನೆ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಕೊಳೆ್ಳ ಾರರು ಅವನ
ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ
ಮಗ ಅಹಜ್ಯ ನು ಅರಸ ಾದನು. 2 ಅಹಜ್ಯ ನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ.
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು.
ಒಮಿ್ರ ಯನ
ಮ್ಮ ಗ ಾದ
ಅತಲ್ಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 3 ತನ್ನ ಾಯಿಯ ದುಬೋರ್ಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಇವನೂ
ದು ಾಚಾರಿ ಾಗಿ ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದನು. 4 ಅವನ ತಂದೆ ತೀರಿಹೋದ
ಮೇಲೆ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ಅವನಿಗೆ ತ ಾ್ಪದ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವವ ಾದರು. ಆದುದರಿಂದ
5 ಅವರ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದಲೇ
ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಅ ಾಬನ ಮಗನೂ ಆದ
ೕ ಾಮನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋದನು.
6 ಅ ಾಮ್ಯರು
ಅ ಾಮ್ಯರು
ೕ ಾಮನನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಯಪಡಿಸಿದರು.
ೕ ಾಮನಿಗೆ
ಾಮದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಇಜೆ್ರ ೕಲಿಗೆ ಬಂದನು.
ೕ ಾಮನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಾಗಿರುವ
ಅಹಜ್ಯ ನು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 7 ಅಹಜ್ಯ ನು
ೕ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದದು್ದ ದೈ ವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ
ೕ ಾಮನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಂಷಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ಅ ಾಬನ
ಮನೆಯನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಯೇಹುವಿಗೆ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಾಡಿಸಿದ್ದನು. 8 ಯೇಹುವು,
ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ತನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ, ಅಹಜ್ಯ ನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ,್ದ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು.
9 ಆಮೇಲೆ ಅಹಜ್ಯ ನನು್ನ ಹುಡುಕಿಸಿದನು; ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಕೊಂದರು, “ಇವನು ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹುಡುಕಿದ, ಯ ಾಥರ್ಭಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ
ಮ್ಮ ಗನಲ್ಲವೇ” ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಹಜ್ಯ ನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ ಾರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
10

ಾಣಿ

ಾದ ಅತಲ್ಯಳು

ಅಹಜ್ಯ ನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಅವನ ಾಯಿ ಾದ ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೂದ
ಾಜ ಸಂ ಾನದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು. 11 ಆದರೆ ಾಜಪುತಿ್ರ ಾದ ಯೆಹೋಷಬತ್ ಎಂ ಾಕೆಯು,
ಹತ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಪುತ್ರರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಅಹಜ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ,
ಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನ ಾದಿ
ಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು.
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗಳೂ, ಅಹಜ್ಯ ನ ಸಹೋದರಿಯೂ,
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನ
ಹೆಂಡತಿಯೂ, ಆಗಿದ್ದ ಯೆಹೋಷಬತಳು ಹೀಗೆ ಅವನನು್ನ ಅತಲ್ಯಳಿಂದ ಹತ ಾಗದಂತೆ ರ ಸಿದಳು.
12 ಅವನು ಆರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಅವರೊಡನೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಆಗ ಅತಲ್ಯಳೇ
ದೇಶವ ಾ್ನಳುತಿ್ತದ್ದಳು.
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ಾಣಿ

ಾದ ಅತಲ್ಯಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ
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ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾದನು ಧೈ ಯರ್ತಂದುಕೊಂಡು ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ
ಅಜಯರ್, ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ಓಬೇದನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್, ಅ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ
ಾಸೇಯ, ಜಿಕಿ್ರ ಯ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಫಾಟ್ ಎಂಬ ಶ ಾಧಿಪತಿಗ ಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಇವರು ಯೆಹೂದದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಲು ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 3 ಹೀಗೆ
ಕೂಡಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋ ಾದನು
ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಾಜಪುತ್ರ ನು, ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕವನು ಇವನೇ. 4 ಈಗ ನೀವು
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ ಏನೆಂದರೆ: ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಂದು ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಲೇವಿಯರಲೂ್ಲ,
ಾಜಕರಲೂ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು
5 ಇನೊ್ನಂದು
ಾಗದವರು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.
ಾಗದವರು ಅರಸನ
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ, ಮತೊ್ತಂದು ಾಗದವರು ಯೆಸೋದ್ ಾಗಿಲನೂ್ನ ಾಯಬೇಕು. ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. 6 ಾಜಕರೂ ಾಗು ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರು
ಹೊರ ಾಗಿ
ಾರೂ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಬರಬಹುದು. ಉಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಅ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಹೊರಗಿರಬೇಕು. 7 ಲೇವಿಯರು
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ನುಗು್ಗವವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕು.
ಅರಸನು ಹೋಗಿ ಬರು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವರು ಅವನ
ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಲೇವಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಆ ಯಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾ ವಿಮುಕ್ತ ಾದ ವಗರ್ಗಳವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ;
ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ
ಕೈ ಕೆಳಗಿನವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. 9 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಬಜಿರ್, ಗು ಾಣಿ,
ಖೇಡ್ಯ ಗಳೇ ಮುಂ ಾದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
10 ಆಯುಧ ಾಣಿಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಅರಸನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇ ಾಲಯದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ವರೆಗೂ ಾ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಾಜಪುತ್ರ ನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟು್ಟ, ಕೈ ಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಾಡಿದರು. ಕೂಡಲೆ ಜನರು, “ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದರು.
12 ಜನರು ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡು ಾ್ತ ಅರಸನನು್ನ ಹರಸುವ ಗದ್ದಲವನು್ನ ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿ ಅವರು ಇದ್ದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. 13 ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಜಸ್ತಂಭದ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾಗೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುವವರೂ ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದರು;
ಾ ಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಂಬೂದುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಯಕರು ಾದ್ಯ ಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ
ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ ಅತಲ್ಯಳು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,
“ದೊ್ರ ೕಹ, ದೊ್ರ ೕಹ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 14 ಆಗ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಸೇ ಾನಿಗ ಾದ
ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ಈಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ; ಎರಡು ಾಲು ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಈಕೆಯನು್ನ ನಡುವೆ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲಿ; ಮತು್ತ
ಈಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 15 ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಅರಸನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುದುರೆ ಾಗಿಲಿನ ತನಕ ಒಯು್ದ, ಅವಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾದನಿಂದ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆ
ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾದನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ, ಅರಸನನೂ್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರುವೆವೆಂದು ಅವರೊಡನೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದನು. 17 ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಳನ
ೕತ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾರಿ ಾದ ಮ ಾ್ತನನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು;
ಆ ೕತ್ರ ವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಾಗೂ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ ಾಳು ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು.
18 ಯೆಹೋ
ಾದನು ಲೇವಿಯ ಾದ
ಾಜಕರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾವಲು ಾರರನು್ನ
16 ಆ
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ನೇಮಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು ಆ
ಾಜಕರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ವಗರ್ವಗರ್ಗ ಾಗಿ
ವಿ ಾಗಿಸಿದ್ದನು.
ಾವೀದನು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಉ ಾ್ಸಹ ಾಯನದೊಡನೆ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾ ಾ್ತ ್ರ ನು ಾರ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆ
ಾಡುವುದೇ ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 19
ಾವ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸದಂತೆ ಯೆಹೋ ಾದನು
ಆ ಾ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ವರ ಾಲಕರನಿ್ನರಿಸಿದನು. 20 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಶಿ್ರ ೕಮಂತರು,
ಜನ ಾಯಕರು ಾಗೂ ಾ ಾರಣ ಜನರು ಇವರೊಡನೆ ಅರಸನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ
ಮೇಲಣ ಾಗಿಲಿನ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾಜಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. 21 ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು; ಪಟ್ಟಣವು ಾಂತ ಾಯಿತು;
ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು.

24
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು
1 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಏಳು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ
ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. ಬೇಷೆರ್ಬದವ ಾದ ಚಿಬ್ಯಳು ಅವನ ಾಯಿ. 2 ಯೆಹೋ ಾಷ ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾದನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
3 ಯೆಹೋ
ಾದನು, ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಸಿದನು; ಅರಸನು
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.
4 ಕ್ರ ಮೇಣ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದನು. 5 ಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಷಿರ್ಕ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿರಿ; ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಲೇವಿಯರು ಅವಸರ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸನು ಅವರ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ
ವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇ ಾದ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಂದಲೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸುವ ಾಗೆ
ನೀನೇಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? 7 ಅತಿದುಷ್ಟ ಾದ ಅತಲ್ಯಳ ಮನೆಯವರು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಳನಿ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರ ಾ್ಲ?”
ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಅನಂತರ ಅರಸನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
9 ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಿದನು.
ೕಶೆಯು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ವಿಧಿಸಿದಂತೆ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ
10 ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಭುಗಳೂ, ಜನರೂ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ ತಂದು ಾಕಿದರು. 11 ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆ ತುಂ ಾ
ಹಣವಿರುತ್ತದೆಂದು ಕಂಡು ಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ, ಆ ಾ್ಥನದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ
ತರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಅರಸನ ಲೇಖಕನೂ, ಮ ಾ ಾಜಕನ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥನೂ ಬಂದು ಅದನು್ನ ತೆರವು
ಾಡಿ ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾದನೂ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾ್ಕಗಿ
ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳನೂ್ನ, ಬಡಗಿಯರನೂ್ನ, ಅದನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕ ಾ್ಮರರನೂ್ನ, ಕಂಚು ಾರರನೂ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಿದರು. 13 ಕೆಲಸ ಾಡುವವರು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ಅವರು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿ ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದರು. 14 ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ಾಗ ಅವರು ಉಳಿದ
ಹಣವನು್ನ ಅರಸನಿಗೂ, ಯೆಹೋ ಾದನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. ಇವರು ಅದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿಯೂ ಉಪ
ೕಗ ಾಗುವ ಧೂ ಾರತಿ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರ
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ದ ಾದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋ ಾದನ ಜೀವ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞವು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.
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ಯೆಹೋ ಾದನು ಮುಪಿ್ಪ ನ ಮುದುಕ ಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು; ಅವನು ಾಯು ಾಗ
16 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ
ನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ ಾಜಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾಷನ ದುಷ್ಟತನ

17

ಯೆಹೋ ಾದನು ಮೃ ತ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ
18 ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸುವವ ಾದರು.
ಅವರ ಈ ಅಪ ಾಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. 19 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಎಷು್ಟ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರು
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 20 ಆಗ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಜೆಕಯರ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಆವೇಶ ಉಳ್ಳವ ಾದನು.
ಆಗ ಅವನು ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ,

ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನ ಏಕೆ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ; ಆತನೂ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. 21 ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಇದು ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ
ಅಪ್ಪ ಣೆಯಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. 22 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಜೆಕರೀಯನ ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನಿಂದ
ತನ ಾದ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಮರೆತು ಅವನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಜೆಕರೀಯನು ಾಯು ಾಗ,
“ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿ” ಎಂದನು.
23

ವ ಾರ್ಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಡಲು ಹೊರಟಿತು.
ಆ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು ಯೆಹೂದ ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ
ಾಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೊಳೆ್ಳಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ದಮಸ್ಕದ ಅರಸನಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 24 ಅ ಾಮ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ದಿಂದ ಬಂದ ಗುಂಪು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಸೋಲುವಂತೆ ಾಡಿ, ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಅವರ ಮು ಾಂತರ ಶಿ ಸಿದನು. 25 ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರು ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಕೂಡಲೆ, ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನು ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ, ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ, ಅವನನು್ನ
ಾಸಿಗೆಯಲೆ್ಲೕ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಾಜಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 26 ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶದ ಶಿ ಾ್ಗತೆಂ ಾಕೆಯ
ಮಗ ಾದ ಜಾ ಾದ್,
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಶಿ ಾ್ರ ತೆಂ ಾಕೆಯ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್ ಎಂಬುವರೇ
ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದವರು. 27 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳ ಾದ
ಅನೇಕ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳೂ,
ಾಗು ದೇ ಾಲಯದ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ವೃ ಾ್ತಂತವು,
ಾಜರ ಗ್ರಂಥದ
ಾ್ಯ ಾ್ಯ ನದಲಿ್ಲ ಾಖಲಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನು ಅರಸ ಾದನು.
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ಅಮಚ್ಯ ನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾ್ದನ್ ಎಂ ಾಕೆಯು
ಅವನ ಾಯಿ. 2 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು; ಆದರೆ ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
3 ಅವನು ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂದ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು.
4 ಆದರೆ, “ಮಕ್ಕಳ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಂದೆಗೂ ತಂದೆಯ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮರಣ
ಶಿ
ಾಗ ಾರದು; ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
5

ಆಮೇಲೆ ಅಮಚ್ಯ ನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಕೈ ಕೆಳಗೆ
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಅವರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕೆ್ಕ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಡತಕ್ಕ ಶೂರರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಿಕಿ್ಕದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭಟರನು್ನ ತರಿಸಿದನು. 7 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಬ್ಬ ನು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗ ಾರದು. ಯೆಹೋವನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 8 ನೀನೇ ಹೋಗಿ
ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸು; ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡು. ಾಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ
ನೀನು ಅಪಜಯಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡುವನು, ಜ ಾ, ಅಪಜಯಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆತನು
ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾ್ತನಲ್ಲವೆ?” ಎಂದನು. 9 ಅಮಚ್ಯ ನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ, “ ಾ ಾದರೆ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಸೈ ನ ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೂರು ತ ಾಂತುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು, “ಯೆಹೋವನು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ ನು” ಎಂದನು. 10 ಆಗ ಅಮಚ್ಯ ನು
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದರು. 11 ಅಮಚ್ಯ ಾದರೋ
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ತನ್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಉಪಿ್ಪ ನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಯೀಯರ್ರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 12 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೇರೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದು, ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಗೆ ಒಯು್ದ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚೂರು ಚೂ ಾಗುವ ಾಗೆ ಅವರನು್ನ
ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬದರು. 13 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯ ನು ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದೆಂದು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಗುಂಪಿನವರು ಸ ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನಿಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು, ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು
14 ಅಮಚ್ಯ ನು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ,
ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ
ಸೇಯೀರಿನವರ ದೇವ ಾಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಧೂಪ
ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅಮಚ್ಯ ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸ ಾರದೆ ಹೋದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ
ಏಕೆ ಇಷು್ಟ ಭಕಿ್ತ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 16 ಆ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಅರಸನು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನಗೆ
ಆಲೋಚ ಾಮಂತಿ್ರ ಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದವರು
ಾರು?; ಸುಮ್ಮ ನಿರು, ನಿನಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಬೇಕೋ?” ಎಂದನು.
ಅವನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಆಲಿಸದೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಶ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮ ಾದನು.
17

ಅನಂತರ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನು ಸ ಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಯೇಹುವಿನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ
ೕ ಾಷನಿಗೆ, “ ಾವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎದುರುಗೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 18 ಆಗ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನಿಗೆ, “ಲೆಬನೋನಿನ
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ಒಂದು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡವು, ಅಲಿ್ಲ ನ ದೇವ ಾರು ಮರಕೆ್ಕ, ‘ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿತು. ತುಸು ಹೊ ಾ್ತದ ಮೇಲೆ ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಾಡುಮೃ ಗವು ಆ
ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆ ಮುಳು್ಳ ಗಿಡವನು್ನ ತುಳಿದು ಬಿಟಿ್ಟತು. 19 ಅಹಹ! ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಬಹಳ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಪಡಕೊಂಡೆ, ಎಂದು ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡುತಿರುವೆ; ಸುಮ್ಮ ನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ ಾರದೇ? ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಏಕೆ ಕೇಡನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳವೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಅಮಚ್ಯ ನು ಆ
ಾತನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ; ಅದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ
ಆಯಿತು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯನಿ್ನಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅಪಜಯ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದನು. 21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಷನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟನು; ಅವನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನೂ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎದುರುಗೊಂಡರು. 22 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸೋತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. 23 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಷನು, ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ
ಮ್ಮ ಗನೂ,
ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಆದ ಅಮಚ್ಯ ನನು್ನ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದನು.
ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಮುಂ ಾಗಿಲಿಗೂ, ಮೂಲೆಯ
ಾಗಿಲಿಗೂ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾನೂರು
ಳದಷು್ಟ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ,
24 ಅವನು ಓಬೇದೆದೋಮನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ದೇ ಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ, ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ, ಅರಸನ
ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲದು್ದದೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹೊಣೆ ಾರ ಾದ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ
ೕ ಾಷನು ಸತ್ತ ನಂತರ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯ ನು ಇನೂ್ನ
ಹದಿನೈ ದು ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. 26 ಅಮಚ್ಯ ನ ಉಳಿದ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರ ಯು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜರ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 27 ಅಮಚ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಕೀಷಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು; ಆದರೆ ಅವರು ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದರು. 28 ಅವನ ಜನರು
ಆ ಶವವನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತಂದು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾನಿ
ಳಗೆ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

26
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು
1 ಆನಂತರ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಮಚ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ಅರಸನ್ನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದರು.
ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದ. 2 ಇವನು ಏಲೋತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು. 3 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವ ಾದ ಯೆಕೊಲ್ಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 4 ಅವನು
5 ದೈ ವಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
*ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜೆಕಯರ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು;

ಹೀಗೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಗೆ ತಂದನು. 6 ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟು ಗತ್ ಊರು, ಯಬೆ್ನ,
ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 7 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಗೂರ್ ಾಳಿನಲಿ್ಲರುವ ಅರಬಿಯರೊಡನೆ ಾಗು
ಮೆಗೂನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. 8 ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ
ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ಕಪ್ಪವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು ಅಧಿಕಬಲವುಳ್ಳವ ಾ್ನದುದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು
*
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ೕಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
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ಐಗುಪ್ತದ ಮೇರೆಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬತು.
ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂಲೆ ಾಗಿಲು, ತಗಿ್ಗನ
ಾಗಿಲು, ಗೋಡೆ ತಿರುಗುವ ಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಭದ್ರ ಗೊಳಿಸಿದನು. 10 ಅವನಿಗೆ
ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ತಪ್ಪಲ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಪಶುಗಳ ದೊಡ್ಡ
ಮಂದೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅನೇಕ ಾವಿಗಳನು್ನ
ತೋಡಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ವ್ಯ ವ ಾಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಅಭಿರುಚಿ ಇದು್ದದರಿಂದ ಗುಡ್ಡ, ಫಲವ ಾ್ತದ ಬಯಲು,
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಲ ಾಗು ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ
ಯುದ್ಧಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೈ ನ ್ಯ ವೂ ಇತು್ತ. ಲೇಖಕ ಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾಸೇಯ ಇವರು
ಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪಟಿ್ಟಯಕ್ರ ಮ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸನ ಸರ ಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಹನನ್ಯ ನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ. ಆ ಾ
ಗುಂಪುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದವು. 12 ಯುದ್ಧವೀರರೂ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಎರಡು
ಾವಿರದ ಆರು ನೂರು. 13 ಇವರ ಕೈ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಭಟರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಏಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು;
ಇವರು ಅರಸನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದು್ದ ಅವನ ವೈ ರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಾ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಗು ಾಣಿ, ಬಜಿರ್, ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣ, ಕವಚ, ಬಿಲು್ಲ, ಕವಣೆಯಕಲು್ಲ
ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಾಣಗಳನೂ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬಳಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
ತಜ್ಞರ ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಂತ್ರ ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಪುರಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಇಡಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವ ಾಗೆ ದೇವರ
ಅತಿಶಯ ಾದ ಸ ಾಯವು ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ; ಅವನ
ಕೀತಿರ್ಯೂ ಬಹು ದೂರದ ಮೇರೆಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬತು.
14 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಈ ಎ

ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಾಪವೂ ಶಿ ಯೂ
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ಆದರೆ ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅವನತಿ ಾಗಿ ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದನು; ತನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿ ಧೂಪವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಾನೇ ಧೂಪ ಾಕಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದನು. 17 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಾಗು
ಧೈ ಯರ್ ಾಲಿಗ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಇತರ
ಾಜಕರೂ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ
ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ 18 ಅರಸನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ, “ಉಜಿ್ಜೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಧೂಪ
ಾಕುವುದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಾಜಕರು
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು; ನೀನು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ದೊ್ರ ೕಹ. ಇದಕೆ್ಕ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿನಗೆ ೌರವ ದೊರಕ ಾರದು” ಎಂದರು. 19 ಆಗ ಧೂಪ ಾಕಬೇಕೆಂದು
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಧೂಪವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು,
ಾಜಕರೊಡನೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೆ
ಾಜಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲೆ್ಲೕ, ಅವನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಷ್ಠವು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 20 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಅಜಯರ್ನೂ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರೂ ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠವು ಕಂಡುಬಂದ
ಾರಣ, ಅವನನು್ನ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನೂ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಆತುರಪಟ್ಟ ನು. 21 ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ವರೆಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಾರದಂತೆ ಬಹಿಷ ್ಕ ೃ ತ ಾದನು.
ಅವನು ಕುಷ್ಠದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. ಾಜಗೃ ಾದಿಪತ್ಯ ವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಜಾ ಾಲನೆಯನೂ್ನ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 22 ಉಜಿ್ಜೕಯನ
ಉಳಿದ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರ ಯನು್ನ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
23 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಯದೆಂದು ಬಗೆದು,
ಾಜ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಮ ಾನವಿದ್ದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನು ಅರಸ ಾದನು.
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಮನು
ೕ ಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೂಷ
2 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ
ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ.
ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
ಆದರೆ ಅವನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದರೋ ದು ಾಚಾರಿಗ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. 3 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಮೇಲಣ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲನು್ನ
ಇಡಿಸಿ, ಓಫೇಲ್ ಗೋಡೆಯ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದವನು ಇವನೇ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವನು ಯೆಹೂದ
ಪವರ್ತ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ದುಗರ್ಗಳನೂ್ನ, ಗೋಪುರಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
5 ಅ
್ಮೕನಿಯರ ಅರಸರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಗೆದ್ದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಇವನಿಗೆ ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ, ಹತು್ತ ಾವಿರ ಕೋರ್ ( ಾವಿರ ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಟನ್) ಗೋದಿ, ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಕೋರ್ ಜವೆಗೋದಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಮತು್ತ
ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಕೊಟ್ಟರು. 6
ೕ ಾಮನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾದನು. 7
ೕ ಾಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ,
ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧಗಳು ಾಗೂ ಾಯರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ
ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ಅವನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆ ದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿದನು. 9
ೕ ಾಮನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾಜನು ಅರಸ ಾದನು.
1
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು
ಆ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಾವೀದನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. 2 ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು,
ಾಳ್ ದೇವರುಗಳ ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ 3 ಅವನು ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಧೂಪ ಾಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಗಿ್ನಪ ್ರ ವೇಶ ಾಡಿಸಿದನು. 4 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲೂ್ಲ, ಗುಡ್ಡಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಧೂಪಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 5 ಈ
ಾರಣ ಅವನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ಅವನನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು
ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವನ ಜನರಲಿ್ಲ ಬಹಳಷು್ಟ ಮಂದಿಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಒಯ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜನ ಕೈ ಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಅವನಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಪಜಯ ಹೊಂದಿದನು.
6 ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನು ಆದ ಪೆಕಹ ಎಂಬವನು ಒಂದೇ ದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವೀರರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಾಜಪುತ್ರ ಾದ
ಾಸೇಯ, ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಅಜಿ್ರ ೕ ಾಮ್, ಾಜಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಾದ ಎ ಾ್ಕನ ಎಂಬುವವರನು್ನ
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ದೇಶದ ಜಿಕಿ್ರ ಯೆಂಬ ಶೂರನು ಕೊಂದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಒಯ್ದರು.
9 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಿದ್ದನು; ಅ ವನ ಹೆಸರು ಓದೇದ್. ಅವನು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಸೈ ನ ್ಯ ದವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನಷೆ್ಟ. ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
1
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ೌದ್ರ ವು ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು.
ಾಲದೆಂದು ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ
ಬ ಾತ್ಕರಿಸಿ
ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಾಸಿಯರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಅಪ ಾಧಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲವೇ? 11 ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸೆರೆ ಾಗಿ ತಂದವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿರಿ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆಯಷೆ್ಟೕ” ಎಂದನು. 12 ಆಗ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ
ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್, ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನ ಮಗ ಾದ ಬೆರಕ್ಯ,
ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಹದೆ್ಲ ೖ ಯನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಸ ಎಂಬುವವರು ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಬರುವವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, 13 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರಬೇಡಿರಿ; ನೀವು
ನಮ್ಮ ಾಪ ಅಪ ಾಧಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಮತೊ್ತಂದು ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ? ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವು ದೊಡ್ಡದು; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲಿರುವ ದೈ ವಕೋಪವು
ಉಗ್ರ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14 ಭಟರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ, ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಚರು. 15 ಆಗ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದ ಪುರುಷರು ಎದು್ದ ಬಂದು
ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆ ಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಳೆ್ಳಯಿಂದ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನೂ್ನ, ಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಾನಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ತೈ ಲಹಚಿ್ಚದರು. ಬಳಲಿ ಹೋದವರನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ,
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೆರಿಕೋವೆಂಬ ಖಜೂರ್ರ ನಗರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರ ಬಂಧುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಬಿಟು್ಟ,
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.
10 ಇದು

16

ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ತನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜರನು್ನ
ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯಿ್ದದ್ದರು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೂದದ
ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಮತು್ತ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್,
ಗೆದೇರೋತ್ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸೋಕೋ, ತಿ ಾ್ನ, ಗಿ ್ಜೕ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳನೂ್ನ
19 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ ಾದ ಆ ಾಜನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿದನು. 20 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ
ನೆರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದನು. 21 ಆ ಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅರಮನೆಯ
ಪ್ರ ಭುಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಅವನಿಂದ ಏನೂ ಸ ಾಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 22 ಕಷ್ಟ ಬಂ ಾಗ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದನು. 23 ಹೇಗೆಂದರೆ “ಅ ಾಮ್ ಾಜರ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದು;
ಾನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು, ಆಗ ನನಗೂ ಜಯ ಾಗುವುದು”
ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿದ್ದ ದಮಸ್ಕದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಆದರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಕೇಡು ಉಂಟಾಯಿತು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಾಜನು ದೇ ಾಲಯದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದನು;
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 25 ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ರೇಗಿಸಿದನು. 26 ಆ ಾಜನ ಉಳಿದ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಮತು್ತ ಾಡಿದ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. 27 ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಣ
ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು, ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾದನು.
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದು್ದ
ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ.
2 ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
3 ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು. 4 ಆಮೇಲೆ ಾಜಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ದೇ ಾಲಯದ ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 5 ಅವರಿಗೆ, “ಲೇವಿಯರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲರುವ
ಹೊಲಸನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಆಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿರಿ. 6 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ, ಆತನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರು ಆತನ ನಿ ಾಸ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೊರೆದು ವಿಮುಖ ಾದರು. 7 ಅದರ ಮಂಟಪದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚ, ದೀಪಗಳನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕುವುದನೂ್ನ,
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು. 8 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ, ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಭಯಭೀತಿಗೂ
ನಿಂದೆಗೂ, ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗಳು. 9 ಅದೇ ಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾದರು; ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ, ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ
ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 10 ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆತನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉ ಾಸೀನ ಾಗಿರಬೇಡಿ; ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಸೇವಕರ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಕೂಡಲೆ ಲೇವಿಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು: ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಅ ಾಸೈ ಯ ಮಗ ಾದ ಮಹತ್, ಅಜಯರ್ನ
ಮಗ ಾದ
ೕವೇಲ್, ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಗ ಾದ ಕೀಷ್, ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಅಜಯರ್, ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಿಮ್ಮ ನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಹ,
ೕ ಾಹನ ಮಗ ಾದ ಏದೆನ್,
13 ಎಲೀಚಾಫಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಶಿ ಾ್ರ, ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಆ ಾಫ್ಯರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮತ್ತನ ್ಯ, 14 ಹೇ ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಯೆದೂತೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆ ಾಯ ಾಗು ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, 15 ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಎದು್ದ
ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅರಸನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ವಿಧಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
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ಬಂದರು.
ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಸನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಂದು ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು. ಲೇವಿಯರು ಅದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ
ಒಯು್ದ ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು. 17
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದರು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು.
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. 18 ಆಮೇಲೆ ಅವರು
ಅರಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ ಾವು ಯೆಹೋವನ ಸಮ ಾ್ತಲಯವನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ, ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ, ನೈ ವೇದ್ಯ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನಿ್ನಡತಕ್ಕ ಮೇಜನೂ್ನ ಾಗು ಅದರ
ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದೆವು. 19 ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ದೈ ವದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗಿ
ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ತಂದಿಟು್ಟ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದೆ್ದೕವೆ; ಅವು ಈಗ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮುಂದಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದರು.
1 ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ
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ಅರಸ ಾದ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲದು್ದ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆಸಿ
ಅವರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 21 ಅವರು ಾಜಾ್ಯ ಡಳಿತ ದೇ ಾಲಯ, ಯೆಹೂದ
ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು, ಕುರಿಮರಿ, ಆಡು
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳನು್ನ ತಂದರು. ಅರಸನು
ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
22 ಹೋರಿಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾಜಕರು ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ
್ರ ೕ ಸಿದರು. ಅನಂತರ
ಟಗರುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾಜಕರು, ರಕ್ತವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಅನಂತರ ಟಗರುಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ
್ರ ೕ ಸಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅವುಗಳ
ರಕ್ತವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ
್ರ ೕ ಸಿದರು. 23 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ತಂದ ಹೋತಗಳನು್ನ
ಅರಸನ ಮುಂದೆಯೂ ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಅವರು ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು. 24 ನಂತರ
ಾಜಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸಮಸ್ತ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೋಷ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದರು. ಆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೂ,
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
25 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಭಜಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಲೇವಿಯರನು್ನ,
ಾವೀದನ ಾಜದಶಿರ್ ಾದ ಾದ್
ಾಗು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ್ ಇವರ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. 26 ಆ ಲೇವಿಯರು ಾವೀದನ ಾದ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ಾಜಕರೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದು
27
ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.ಹೀಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೊಡನೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನ ಾದ್ಯ ಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭಜಿಸುವುದೂ, ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವುದೂ ಆರಂಭ ಾಯಿತು.
28 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಯು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡುತ್ತಲೂ, ಾಯಕರೂ ಾನ ಾಡುತ್ತಲೂ, ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವವರು ತುತೂ್ತರಿ ಊದುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು.
29 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅರಸನೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದರು. 30 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ, ಪ್ರ ಭುಗಳೂ ಾವೀದನ ಮತು್ತ
ದಶಿರ್ ಾದ ಆ ಾಫನ ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಬೇಕೆಂದು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು,
ಅವರು ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
31 ಆಮೇಲೆ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈಗ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವಿಯ ಾ್ಲ; ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಆತನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎನ್ನಲು ಸಮೂಹದವರು
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕರು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ
32 ಸಮೂಹದವರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
ತಂದೊಪಿ್ಪ ಸಿದ ಹೋರಿಗಳು ಎಪ್ಪತು್ತ, ಟಗರುಗಳು ನೂರು, ಕುರಿಮರಿಗಳು ಇನೂ್ನರು.
ಇವೆಲ್ಲವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿಯೇ ಮೀಸ ಾದವು. 33 ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಹೋರಿಗಳು ಆರುನೂರು, ಕುರಿಗಳು ಮೂರು ಾವಿರ. 34
ಾಜಕರು ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಾದುದ್ದರಿಂದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಾ್ರ ಣಿಗಳ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯುವುದು ಅವರಿಂದ ಆಗದೆ
ಹೋಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ
ಾಜಕರೂ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೆಗೂ ಆ ಕೆಲಸವು
ಮುಗಿಯುವ ತನಕ, ಅವರ ಬಂಧುಗ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ
ಾಜಕರಿಗಿಂತ ಲೇವಿಯರೇ ಹೆಚು್ಚ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು*. 35 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾಜಕರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ

*
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ಾಗು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಇವು ಅ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು.
36 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸೇ ಾಕ್ರ ಮವು ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿತ ಾಯಿತು. ದೇವರು ಾನೇ ತನ್ನ
ಪ್ರ ಜೆಗಳಿ ಾಗಿ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.
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ಾಯ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ,
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೂ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಪತ್ರ ಗಳ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. 2 ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು, ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಅಭಿ ಾ್ರ ಯಪಟ್ಟರು. 3
ಾಕೆಂದರೆ
ಾಜಕರಲಿ್ಲ
ಾಕಷು್ಟ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಸನಿಗೂ
ಅವನ ಸರ ಾರರಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸವರ್ಸಂಘದವರಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 4 ಈ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವು
ಅರಸನಿಗೂ ಸವರ್ಸಮೂಹಕೂ್ಕ ಸರಿಕಂಡದ್ದರಿಂದ 5 ಅವರು, “ಸವರ್ಜನರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಾನ್ ವರೆಗೂ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ ಡಂಗುರ ಹೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರು. ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಆ ವರೆಗೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಧಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
6 ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ದೂತರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಾಜಾ ಯಂತೆ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು:
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವನು. 7 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸಹೋದರರೂ ನಡೆದಂತೆ ನೀವೂ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗಳು. 8 ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಾಜಾ ಗೆ ಮಣಿಯದವ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ
ಆತನ ಉಗ್ರಕೋಪವು ತೊಲಗಿಹೋಗುವುದು. 9 ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರೂ, ಮಕ್ಕಳೂ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯ್ದವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ, ತಿರುಗಿ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರುವರು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಟಾ ಸದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.”
ಪಸ್ಕ ಆಚರಣೆ
ದೂತರು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ, ಜೆಬುಲೂನ್
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ, ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ನಕು್ಕ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 11 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆಶೇಯರ್ರೂ,
ಮನಸೆ್ಸಯವರೂ, ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೂ
ಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು.
12 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದರೋ ದೇವರ ಕೃ ಾಹಸ್ತದಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಹೊಂದಿ ಏಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಅರಸನಿಂದಲೂ, ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಟ ಆ ಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡರು.
13 ಹೀಗೆ, ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದರು; ಆ ಜನಸಮೂಹವು ಮ ಾಸಮೂಹ ಾಗಿತು್ತ.
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ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಧೂಪವೇದಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. 15 ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ್ಕಗಿ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದರು.ಆಗ
ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ,
ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
16 ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ
ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
್ರ ೕ ಸಿದರು. 17 ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರೆಲ್ಲರ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗುವಂತೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರೇ ವಧಿಸಿದರು. 18 ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಅಂದರೆ, ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ,
ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಾಗು ಜೆಬುಲೂನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ರೀತಿಯಿಂದ ಪಸ್ಕದ (ಹಬ್ಬ) ಭೋಜನವನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಯೆಹೋವನೇ,
ದ ಾಪರ ಾದ ದೇವರೇ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು” ಎಂದು ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡಿದನು.
19 ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಾತಿ್ರಕ ಾಗಿ ಬಂದಿರುವವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧತ ್ವವು ಅನೇಕರಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು ಎಂದು ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿದನು. 20 ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿ ಜನರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದನು. 21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
ಲೇವಿಯರೂ,
ಾಜಕರೂ ಮ ಾ ಾದ್ಯ ಗ ಡನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಸು್ತತಿ ಕೀತಿರ್ಸು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 22 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೊಡನೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದನು. ನೇಮಕ ಾದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬದವರೆಗೂ ಜನರು ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
23 ಅಲ್ಲದೆ ಸಮೂಹದವರು ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ
ಔತಣ ಾಡಿದರು.
ಾಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆ
ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿದರು 24 ಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು
ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಹತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಾನ ಾಡಿದರು.
ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 25 ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೂ,
ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಂದ ಸೇರಿಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಗು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು ಈ ಉತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಾಲುಗೊಂಡಿದ್ದರು.
26 ಾವೀದನ ಮಗನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ ಸೊಲೊ
ೕನನ ಾಲದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಅಂಥ ಉತ್ಸವವು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮ ಾಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು.
27 ಆಮೇಲೆ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯರು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು. ಅವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ
ಸ್ವರವು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು; ಅವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ
ತಲುಪಿತು.
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಕೈ ಗೊಂಡ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆಗಳು

ಇ ಾದನಂತರ ನೆರೆದುಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಕಲು್ಲ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ, ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲ್ಲದೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್,

2 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 31:2

638

2 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 31:17

ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾವುದೊಂದನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಾ್ವ ಸ ವಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
2

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಆ ಾ ವಗರ್ಗಳವರನು್ನ ಅವರವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ಸೇವೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞ, ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ
ಾಳೆಯದ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಕೀತಿರ್ಸು ಾ್ತ, ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡು ಾ್ತ
ಇರುವುದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಾ್ರ ತಃ ಾಲ, ಾಯಂ ಾಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ
ಾಗು ಹಬ್ಬ ಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗತಕ್ಕ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿ ಾಗಿ ಆಗಬೇ ಾದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು ಎಂದು
ಸೂಚಿಸಿದನು. 4 ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಜೀವ ಾಂಶವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. 5 ಈ ಾಜಾ ಯು ಪ್ರಕಟ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ,
ಜೇನು ಮುಂ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಹುಟು್ಟವಳಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಥಮಫಲವನು್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾಯದ ದಶ ಾಂಶವನೂ್ನ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. 6 ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಕುರಿದನ ಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ,
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗತಕ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ತಂದು
ಾಶಿ ಾಡಿದರು. 7 ಹೀಗೆ ಾಶಿ ಾಡುವುದು ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಮು ಾ್ತಯಗೊಂಡಿತು ಅರಸ ಾದ 8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಮತು್ತ ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಬಂದು
ಆ ಾಶಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
9 ಹಿಜೀ್ಕ ಯನೂ
ಹರಸಿದರು.
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಹತಿ್ತರ ಆ ಾಶಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ, 10 ಚಾದೋಕ್ ಸಂ ಾನದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ಅವನಿಗೆ, “ಜನರು
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತಂದಂದಿನಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಉಂಡು ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಇಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡ ಾಶಿಯನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದನು.
11

ಆಗ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ

ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಅವು ಸಿದ್ಧ ಾದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ಆ ಾಯದ ದಶ ಾಂಶವನೂ್ನ ಾಗು
ದೇವರ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಮುಡು ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ರ ಣಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗೆ ಲೇವಿಯ ಾದ ಕೋನನ್ಯ ನು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ
ತಮ್ಮ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ದಿ್ವತೀಯ ಾ್ಥನದವ ಾಗಿದ್ದನು. 13 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ನಿಯಮದಂತೆ ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಅಜಜ್ಯ, ನಹತ್, ಅ ಾಹೇಲ್,
ಯೆರೀ ೕತ್,
ೕಜಾ ಾದ್, ಎಲೀಯೇಲ್, ಇಸ್ಮಕ್ಯ, ಮಹತ್, ಬೆ ಾಯ ಇವರು ಕೋನನ್ಯ ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಾರುಪತ್ಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. 14 ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ
ಇಮ್ನ ನ ಮಗ ಾದ ಕೋರೆ ಎಂಬ ಲೇವಿಯನು, ಜನರು ಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ದ್ರ ವ ,್ಯ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತ, ಇವುಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 15 ಇವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಏದೆನ್,
ಮಿ ಾ್ಯ ಮಿನ್, ಯೇಷೂವ, ಶೆ ಾಯ, ಅಮಯರ್, ಶೆಕನ್ಯ ಎಂಬುವವರಿದ್ದರು. ಇವರು
ಾಜಕರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದು್ದ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ ಭೇದ ಾಡದೆ
ಅವರವರ ವಗರ್ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾಲುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಆ ಾ ಉದೊ್ಯೕಗ ವಗರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಅನುದಿನದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 17 ಆ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಆ ಾ ಉದೊ್ಯೕಗ ವಗರ್ಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
12
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ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು,
ಅವರವರ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂತು
ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗದ ನಿಮಿತ್ತ ತಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಸಮೂಹದವರೂ
ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದ್ದರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಾಜಕರು
ಆ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಾಲುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು
ಾಜಕ
ಸಂ ಾನದ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೂ, ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕ ಾಗಗಳನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಪುರುಷರಿದ್ದರು. 20 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಇದೇ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ, ನೀತಿವಂತನೂ,
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿ ನಡೆದನು. 21 ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ ಒಲುಮೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆ
ಾಡುವ, ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ, ಾನು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಕೃ ಾಥರ್ ಾದನು.
18
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ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಾಕಿದು್ದ
1 ಈ ಭಕಿ್ತ
ಾಯರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 2 ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ
3 ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಬರಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು.
ಒರತೆಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿ ತನ್ನ ಸರ ಾರರ ಮತು್ತ ಶೂರರ ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ
ಅವರ ಸ ಾಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. 4 ಆಗ ಅನೇಕರು ಸೇರಿ, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜರು
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರನು್ನ ನೋಡುವುದೇತಕೆ್ಕ?” ಎಂದುಕೊಂಡು ಎ ಾ್ಲ ಒರತೆಗಳನೂ್ನ ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟರು. 5 ಇದರಿಂದ ಅರಸನು ಧೆ್ಯಯರ್ಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದ್ದ
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋಪುರಗಳನೂ್ನ, ಹೊರಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.
ಾವೀದನಗರದ ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದಲ್ಲದೆ. ಅನೇಕ
ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ, ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. 6 ಅನಂತರ ಅವನು ಜನರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು
ಸೇ ಾಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಊರು ಾಗಲಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
7 “ಶೂರ ಾಗಿರಿ, ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರಿ; ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿಗೂ
ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗಿರುವ ಸ ಾಯಕಿ್ಕಂತ ನಮಗಿರುವ ಸ ಾಯವು ದೊಡ್ಡದು್ದ.
ಅವನೊಂದಿಗಿರುವದಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರುವವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಅವನಿಗಿರುವ ಸ ಾಯವು
ನಶ್ವರ ಾದ ತೋಳುಬಲ; ನಮ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ. ಆತನು ನಮಗೆ
ನೆರ ಾಗಿ, ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಜನರು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವ ಾದರು.
9 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ, ಸವರ್ಸೇನೆ
ಡನೆ ಾಕೀಷಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರ ಮು ಾಂತರ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು, 10 “ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ:
ನೀವು
ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ ಮುತಿ್ತಗೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಲಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
11 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈ ಯಿಂದ
ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ?
ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವನು’ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಹಸಿವೆ ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮ ಾ ವುದಕೂ್ಕ ಅಲ್ಲ. 12 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಧೂಪ ಾಕಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
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ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿ, ದೇವರ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನಲ್ಲವೆ? 13 ಾನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ಾತಂದಿರೂ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ? ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ
ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತೋ? 14 ನನ್ನ ತಂದೆ ಾತಂದಿರು ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ
ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವನು ಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದನು?
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
ೕ
15 ನೀವು ಹಿಜೀ್ಕ ಯನಿಂದ ಮರು ಾಗಿ ಈ ರೀತಿ
ಾಗಿ
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವನನು್ನ ನಂಬಲೂ
ಬೇಡಿರಿ.
ಾವ ಾಜ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೂ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರದೆ ಹೋದನು ಅಂದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದಂತೆ
ತಪಿ್ಪ ಸಬಲ್ಲ ನೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 16 ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ
ಹಿಜೀ್ಕ ಯನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಡಿದ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
17 ಅಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ದೂಷಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
“ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರದೆ ಹೋದಂತೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
18 ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಬೆದರಿಸಿ, ದಿಗ್ಭ ಮೆಗೊಳಿಸಿ
್ರ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ ಅವರೊಡನೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ 19 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವನನು ಎಂದು ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಾತ ಾಡಿದರು.
20 ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಗು ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ
ರೆಯಿಟು್ಟ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರು. 21 ಯೆಹೋವನು ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ದಂಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಶೂರರನೂ್ನ, ಾಯಕರನೂ್ನ, ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು;
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ
ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 22 ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಕೈ ಗೂ
ಸುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಅನೇಕರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ರೋಗ ಮತು್ತ ಅಹಂ ಾರ
ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗಕೆ್ಕ ತು ಾ್ತದನು ಆಗ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು ಆತನು ಅದು್ಭತ ಾಗಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
25 ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯದೆ
ಗುರುತನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು.
ಅಹಂ ಾರಿ ಾದನು. ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ
ದೇವರ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. 26 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ತನ್ನ ಗವರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೊಡನೆ
ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಉಳಿದ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ.
27 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾದ ಧನ ಘನತೆಗಳು ಒದಗಿದವು; ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ರತ್ನ, ಪರಿಮಳ
ದ್ರ ವ ,್ಯ ಗು ಾಣಿ, ಆಭರಣ* ಮುಂ ಾದ ಶೆ್ರ ೕ ಾ್ಠಯುಧಗಳನು್ನ ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ
24

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು
*

28

ಾನ್ಯ,

32:27 ಆಭರಣ ಅಥ ಾ ಾತೆ್ರ.
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ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು.ಆ ಾ ಜಾತಿಯ ಪಶುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನೂ್ನ, ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
29 ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ದನಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ
ಹಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡನು.
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತು್ತ ಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿತು್ತ.
30 ಮೇಲಣ ಗೀಹೋನ್ ಎಂಬ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಅಣೆಕಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅದರ ನೀರು ನೆಟ್ಟ ಗೆ
ಾವೀದನಗರದ
ಪಡುವಣ ತಗಿ್ಗಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೇ. ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕೃ ಾಥರ್ ಾದನು. 31 ಆದರೂ ಅವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಅದು್ಭತ ವಿಷಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಾಯ ಾರಿಗಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೂ್ಕ
ಾಗು ಅವನ ಸ ಾರ್ಂತಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟ ನು 32 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಅವನ ಭಕಿ್ತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ
ದಶರ್ನಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಜ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
33 ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದವಂಶದವರ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನ
ಭೂಮಿಯ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆ ನಡೆಯು ಾಗ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾದನು.
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು
1 ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಐವತೆ ದು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
3 ತನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತೆಗೆದು ಾಕಿದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಾ್ಥಪಿಸಿ,
ಾಳ್
ದೇವತೆಗಳಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲಕೆ್ಕ
4 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ
ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಾಧಿಸಿದನು.
5
ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ, ಆಲಯದ ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲಗಳಿ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ

ಅಗಿ್ನಪ ್ರ ವೇಶ
ಾಡಿಸಿದನು.
ಕಣಿಹೇಳಿಸುವುದು, ಶಕುನನೋಡಿಸುವುದು, ಯಂತ್ರ ಾಕಿಸುವುದು,
ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸುವುದು, ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಮತು್ತ ಭೂತ ಪೆ್ರ ೕತಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸಿದನು. 7 ಾನು ಾಡಿಸಿದ
ವಿಗ್ರ ಹ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಆಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ
ತಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿಧಿವಿ ಾನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ನನ್ನ
ಾಮಮಹತು್ತ ಈ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರುವ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು. 8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿರದೆ
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಟಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಮನಸೆ್ಸಯಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮುಂದೆಯೇ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಶಹೊಂದಿದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟ ಾದರು.
10 ಯೆಹೋವನು ಮನಸೆ್ಸಯನೂ್ನ ಅವನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಲ ಸಲಿಲ್ಲ.
11 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವರು
ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಬೇಡಿ ಾಕಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದರು. 12 ಆದರೆ
ಆ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು 13 ಆತನು ಾಲಿಸಿ,
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ಅವನಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಅವನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಅರಸುತನವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂಬುದು ಮನಸೆ್ಸ ಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು.
14 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಯ ಪಡುವಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೀನು ಾಗಿಲಿನ
ಾಗರ್ದವರೆಗಿರುವ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಓಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡದ ಸುತ್ತಲೂ
ಾವೀದನಗರದ ಹೊರಗಿನ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ
15 ಅನ್ಯ ದೇವ ಾಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನೂ್ನ,
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು.
ಾನು
ಾಡಿಸಿದ್ದ
ಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ತೆಗೆಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರವಿರುವ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಾಕಿಸಿದನು.
16 ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ,
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಅಪಿರ್ಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 17 ಅವರು ಈ ಪ್ರ ಾರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನಿಗೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವವ ಾದರೂ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಇನೂ್ನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
18 ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯೂ ದಶರ್ಕರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರ
ವೃ ಾ್ತಂತಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 19 ಅವನ ದೇವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯೂ, ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿದ
ಸದುತ್ತರವೂ, ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧದೊ್ರ ೕಹಗಳೂ, ಅವನು
ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭ ವಿಗ್ರ ಹ ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೂ್ದ ದಶರ್ಕರ ಚರಿತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 20 ಮನಸೆ್ಸಯು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅರಮನೆಯ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಆ ೕನನು ಅರಸ ಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ೕನನು
ೕನನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
22 ಆ
ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಾಗೆಯೇ
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು. 23 ಆದರೂ ಆ ೕನನ ತಂದೆ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನಷೆ್ಠ.
ಅ ೕನ ಾದರೋ ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
24
ಮ ಾ ಅಪ ಾಧಿ ಾದನು.
ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 25 ಆದರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಅರಸ ಾದ ಆ ೕನನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಆ ೕನನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕಷೀಯನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದರು.
21 ಆ
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ೕಷೀಯನು
ೕಷೀಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಎಂಟು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 2 ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
3 ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವರನು್ನ ಹುಡುಕುವವ ಾದನು. ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ, ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ಕೆತಿ್ತದ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ದೇಶವನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಡವಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿಸಿ, ಕೆತಿ್ತಸಿದ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭ
ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿಸಿ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸಿದವರ
1
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ಸ ಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಧೂಳನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಪೂಜಾರಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಸುಡಿಸಿ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. 6 ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್,
ಸಿಮೆ
ೕನ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳ ಸುತ್ತಣ ಊರುಗಳಲಿಯೂ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲದ,್ದ 7 ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿಸಿ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
8 ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದೇಶವನೂ್ನ, ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಚಲ್ಯ ನ
ಮಗ ಾದ
ಾಫಾನನನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾಸೇಯನನೂ್ನ ಪ್ರ ಾನಮಂತಿ್ರ ಾಗಿದ್ದ
9 ಇವರು ಮ ಾ
ೕ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಹನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾಜಕ ಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಸಂಗ್ರ ಹ ಾದ ಹಣವನು್ನ ಅಂದರೆ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ
ಲೇವಿಯರು ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಮುಂ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಂದಲೂ,
ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ
10 ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.
ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಆ ಹಣವನು್ನ 11 ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲ,
ೕಡಿಸತಕ್ಕ ತೊಲೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ, ಯೆಹೂದ ಾಜರ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ದಿಂದ ಾ ಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ
ಾಳಿಗೆ
ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ, ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು. 12 ಕೆಲಸ ಾಡುವವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು; ಮೆ ಾರಿಯರಲಿ್ಲ
ಯಹತ್, ಓಬದ್ಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರೂ ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರೂ
13 ಾಯನ ನಿಪುಣ ಾದ ಲೇವಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರೆಹೊರುವವರ
ಅವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದು್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು; ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಲೇಖಕರೂ, ಕೆಲವರು ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ಲೇವಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದರು.
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಗ್ರಂಥವು ದೊರೆತದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರ ಹ ಾಗಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯು ಾಗ
ೕಶೆಯ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಹೋವನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಗ್ರಂಥವು
ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕತು. 15 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ
ಗ್ರಂಥವು ಸಿಕಿ್ಕರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನು. 16 ಾಫಾನನು ಆ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
17 ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರ ಹ ಾದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೆಲಸ
ಾಡಿಸುವವರಿಗೂ,
ಾಡುವವರಿಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನು ಅರಸನಿಗೆ,
“ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ನನಗೊಂದು ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ಮುಂದೆ
ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.
19 ಅರಸನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ
ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 20 ಅರಸನು
್ರ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್, ಮೀಕನ ಮಗ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನ್,
ಅರಸನ ಸಹ ಾರಿ ಾದ ಅ ಾಯ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಅ ಾಪಿಸಿದೇನೆಂದರೆ, 21 “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಮ ಾ ೌದ್ರ ವನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿ ಾ್ದನೆ; ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರವೂ ಾಗೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಾಕ್ಯ ಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರ ಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರಲು” ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 22 ಆಗ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೂ ಅರಸನ ಜನರೂ ಹುಲ್ದ ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಹಸ್ರ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ತೊಕ್ಹತನ ಮಗನೂ ಾಜವ ಾ್ತ ್ರ ಾರದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಶಲೂ್ಲಮನು
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ಆಕೆಯ ಗಂಡನು. ಆಕೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎರಡನೆಯ ಕೇರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದಳು. 23 ಹುಲ್ದಳು
ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ,
24 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ
ಮುಂದೆ ಾ ಾಯಣ ಾದ ಆ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು; 25 ಅವರು
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ
ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಆರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 26 ಾನು
ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯ ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಾತೇನೆಂದರೆ, 27 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ; ಈ ದೇಶದ ಮತು್ತ ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ ಾನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ನೀನು ದುಃಖಪಟು್ಟ ದೇವ ಾದ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ,
ದೀನಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಲ ಸಿದೆನು.
28 ಾನು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬರ ಾಡುವ ಶಿ ಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು
ಒಂದನೂ್ನ ನೋಡದೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು
ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 29 ಅನಂತರ ಅರಸನು
ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು.
30 ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ, ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ,
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ದೊಡ್ಡವರು
ದಲುಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕವರವರೆಗೂ
ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
31 ಅರಸನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಓದಿಸಿದನು.
ನಿಂತು, ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವು ಾಗಿಯೂ ಆತನ ಆ ಾನಿಯಮ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ, ಕೈ ಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವು ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
32 ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಂದಲೂ, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯ ರಿಂದಲೂ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಏಕದೇವ ಾದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವ ಾದರು.
33
ೕಷೀಯನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗ ಳಗಿನ ಅಸಹ್ಯ ಮೂತಿರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಅವನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಡದೆ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
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ೕಷೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
1
ೕಷೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು.
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದರು.
2
ೕಷೀಯನು
ಾಜಕರನು್ನ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ
3 ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕವರೂ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅವರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು.
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತರೂ ಆದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ, “ ಾವೀದನ ಮಗನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜನೂ ಆದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಇರಿಸಿರಿ; ಅದನು್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವ
ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲುಗಳಿಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿರ ಾರದು; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನೂ್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ. 4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನೂ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಬರೆದು ನೇಮಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ವಗರ್ಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ, 5 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಒಂದೊಂದು ಗೋತ್ರ ಾಖೆಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಲಿ 6
ೕಶೆಯಿಂದ
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ಪ್ರಕಟ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಪಸ್ಕಭೋಜನ ಾಡುವಂತೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
7
ೕಷೀಯನು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಪಸ್ಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕೀಯ ಸೊತಿ್ತನಿಂದ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ
ಆಡುಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಮೂರು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಾನ ಾಡಿದನು. 8 ಅವನ
ಸರ ಾರರು ಜನರಿಗೂ,
ಾಜಕರಿಗೂ, ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಜೆಕಯರ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್ ಎಂಬುವವರು
ಾಜಕರಿಗೆ
ಎರಡು ಾವಿರದ ಆರು ನೂರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಮುನೂ್ನರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
9 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ಕೋನನ್ಯ, ಸೆ ಾಯ, ನೆತನೇಲ್ ಎಂಬ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಹಷಲ್ಯ,
ಯೆಗೀಯೇಲ್,
ೕಜಾ ಾದ್ ಎಂಬವರೂ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಐದು ಾವಿರ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ,
ಐನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಾನ ಾಡಿದರು. 10 ಸೇವೆಯ ಸಂಬಂಧ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನಂತರ
ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇವಿಯರು ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ವಗರ್ವಗರ್ಗ ಾಗಿಯೂ
ನಿಂತರು; 11 ಲೇವಿಯರು ಪಸ್ಕದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದರು.
ಾಜಕರು ಇವರ ಕೈ ಯಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
್ರ ೕ ಸಿದರು. 12 ಲೇವಿಯರು ಚಮರ್ ಸುಲಿದು ಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾ ಗೋತ್ರ ಾಖೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಅದನು್ನ
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಧಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಯಿತು. ಹೋರಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅದೇ ಕ್ರ ಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 13 ಆಮೇಲೆ ಲೇವಿಯರು ಪಸ್ಕದ ಾಂಸವನು್ನ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಪಶುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ, ಾನೆ,
ಹಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ, ಬೇಗನೆ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರು. 14 ತರು ಾಯ ತಮಗೋಸ್ಕರವೂ
ಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾಜಕರು ಾತಿ್ರ ಯವರೆಗೂ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಕೊಬ್ಬ ನೂ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸು ಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ತಮಗೋಸ್ಕರ
ಹೇಗೋ ಾಗೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಭೋಜನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು. 15 ಆ ಾಫ್ಯ ಾದ
ಾಯಕರು, ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಮತು್ತ ಆ ಾಫ್, ಹೇ ಾನ್, ಅರಸನ ದಶಿರ್ ಾದ ಯೆದುತೂನ್
ಇವರ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು;
ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಆ ಾ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಸಹೋದರ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಅವರ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ
16 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸ ಾದ
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವಿರಲಿಲ್ಲ.
ೕಷೀಯನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಪಸ್ಕವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯ ಸಂಬಂಧ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಆ ದಿನವೇ
ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. 17 ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
18 ಇಂ ಾ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಪ್ರ ಾದಿ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಜಾತೆ್ರ ಯನೂ್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಾದ
ಸಮುವೇಲನ ದಿನಗಳಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
ೕಷೀಯನೂ,
ಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು, ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. 19 ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು
ೕಷೀಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.
ೕಷೀಯನ ಮರಣ
ೕಷೀಯನು ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾಡಿದನಂತರ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸ ಾದ ನೆಕೋ ಎಂಬುವವನು ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಕಕೆರ್ಮೀಷಿಗೆ ಹೋದನು. 21
ೕಷೀಯನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಡಲು ನೆಕೋವನು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ಾನು ಈ ಾರಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟದು್ದ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶತು್ರ ವಂಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ, ಾನು ಮುನು್ನ ಗ್ಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಿದೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಯೆತು್ತವುದನು್ನ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
20
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ಾಶ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.
ಆದರೆ
ೕಷೀಯನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ.
ದೈ ೕಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದ ನೆಕೋವಿನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು ಅವನೊಡನೆ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋದನು. 23 ಅಲಿ್ಲ ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನಿಗೆ ಾಣವನೆ್ನ ಸೆ ಾಗ
ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಾಯ ಾಯಿತು, ನನ್ನ ನು್ನ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ”
ಎಂದನು. 24 ಸೇವಕರು ಅವನನು್ನ ಯುದ್ಧರಥದಿಂದಿಳಿಸಿ, ಅವನ ಎರಡನೆಯ ರಥದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ
ೕಷೀಯನ
25 ಯೆರೆಮೀಯನು
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು.
ೕಷೀಯನನು್ನ ಕುರಿತು ಶೋಕಗೀತವನು್ನ
ರಚಿಸಿದನು. ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರೂ ಾಯಕಿಯರೂ ಅವನನು್ನ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶೋಕಗೀತಗಳಲಿ್ಲ
ವಣಿರ್ಸುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿದೆ. ಅವು
ಶೋಕಗೀತಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 26
ೕಷೀಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ಅನು ಾರ ಾದ ಅವನ ಭಕಿ್ತ ಾಯರ್ಗಳೂ, 27 ಅವನ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ ವೃ ಾ್ತಂತವೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
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36
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು
1 ದೇಶದ ಜನರು
ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಅವನ ತಂದೆಯ ಬದ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದರು. 2 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು.
3 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತನಗೆ ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ದಂಡ ತೆರುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
4 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ನೆಕೋವನು ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಸಹೋದರ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಹೋದರ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ ದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 6 ಾಬೆಲಿನ, ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯು್ಯ ವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿ ಾಕಿ, 7 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಹಲವು
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟ ನು. 8 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರ ಯೂ, ಅವನು ನಡಿಸಿದ ಅಸಹ್ಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ, ಅವನಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬಂದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು
ಅರಸ ಾದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು
9 ಯೆಹೋ
ಾಕೀನನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಎಂಟು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು;
ಅವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 10 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ವಷರ್ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಅವನನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನ
ದೇ ಾಲಯದ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ಾದ*
5

ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
*

36:10 ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ಾದ ಅಥ ಾ ಸಹೋದರ ಾದ.

ಾಡಿದನು.

2 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 36:11
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ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 12 ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ನಡೆದದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ತನಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ದೇವರ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದ್ದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದದ್ದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಠ ಾರಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
14 ಪ್ರ ಾನ
ಾಜಕರೂ, ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ ಕೂಡ ಮ ಾ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ, ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಹೊಲೆ ಾಡಿದರು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ
15 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ, ತನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನವನೂ್ನ
ಕನಿಕರಿಸಿ, ಾವ ಾಶ
ಾಡದೆ ತನ್ನ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರು.
16 ಅವ ಾದರೋ ದೇವಪೆ್ರ ೕಷಿತರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿ, ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಆತನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉರಿಯತೊಡಗಿತು,
ಅದರ ಾಪವು ಆರಿಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 17 ಆತನು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಅರಸನನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಅವನು ಅವರ ಯುವಭಟರನು್ನ ಅವರ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲೆ್ಲೕ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಯುವಕರನೂ್ನ, ಕನೆ್ಯಯರನೂ್ನ, ಮುದುಕರನೂ್ನ, ಅತಿವೃ ದ್ಧರನೂ್ನ ಕನಿಕರಿಸದೆ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 18 ದೇ ಾಲಯದ ಎ ಾ್ಲ ಚಿಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ
ಮಂದಿರದ ಭಂ ಾರದ ಾಗೂ ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸರ ಾರರ ಭಂ ಾರದ ದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಒಯ್ದನು. 19 ಅವನ ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. ಅದರ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜಮಂದಿರಗಳನೂ್ನ, ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ನೆಲಸಮ
ಾಡಿ; ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದರು. 20 ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಅರಸನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ
ಯ್ದನು. ಾರಸಿಯರ
ಪ್ರ ಭುತ್ವವು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದರು.
21 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು; ದೇಶವು
ತನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವರೆಗೂ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿತ್ತಷೆ ್ಟೕ. ದೇಶವು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳು
ಪೂಣರ್ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಸಬ್ಬತ್ತನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಕೋರೆಷನ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಾರಸಿಯ ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾರಸಿಯ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಡಂಗುರದಿಂದಲೂ, ಪತ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ, 23 ಾರಸಿಯ
ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನೆಂಬ ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ, ತನಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರು ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೋ ಅವರು
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿ; ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವನು” ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
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ಎಜ್ರ ನು 1:3

ಎಜ್ರ ನು
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಇಬಿ್ರ ಯ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಮನ್ನ ಣೆಯನು್ನ ಎಜ್ರ ನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಜ್ರ ನು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಾ ಾತ್ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ಅ ಾತ ಾಗಿದೆ, (7:1-5),
ಹೀ ಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಕಿ್ಕನಿಂದ
ಾಜಕನೂ ಮತು್ತ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾ್ಕಗಿ ಇದ್ದ ಎಜ್ರ ನ ಹುರುಪು ಪಷಿರ್ಯ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುಂಪನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿತು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ. ಪೂ. 457-440 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥದ
ಭವಿಷ ್ಯ ತಿ್ತನ ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಜನರನು್ನ ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾ ಾ್ನಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ಾಗಿ
ಾಪದಿಂದ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವ ಮೂಲಕ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಲು ದೇವರು ಎಜ್ರ ನನು್ನ
ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸಿದನು.
ಾವು ಕತರ್ನ ಕೆಲಸ
ಾಡು ಾಗ ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ
ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ಪಡೆಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವನು್ನ ಾವು ನಿರೀ ಸಬಹುದು, ಾವು ಸಮಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವು ವಿರೋಧವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ಸಜಾ್ಜಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಗತಿಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ರಸೆ್ತಯ ಅಡಿಗಲಿ್ಲಗೆ ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅನುವು
ಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಜ್ರ ನ
ಪುಸ್ತಕವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರ
ೕಜನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವಲಿ್ಲ ನಿರು ಾ್ಸಹ ಮತು್ತ
ಭಯವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಗ ಾಗಿವೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ನೆನ ೕಲೆಯನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮುಂ ಾಳತ್ವದಲಿ್ಲ
ದಲ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ — 1:1-6:22
2. ಎಜ್ರ ನ ಮುಂ ಾಳತ್ವದಲಿ್ಲ ಎರಡನೇ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ — 7:1-10:44
ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಪಷಿರ್ಯ ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಡಂಗುರದಿಂದಲೂ, ಪತ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ, “ಪಷಿರ್ಯ
ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನೆಂಬ ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಪರಲೋಕದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ, ತನಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 3 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರು ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೋ,
ಅವರು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
1
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ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿ. ಅವರ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರು
ಾವ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೋ ಆ ಊರುಗಳವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ಸರಕು, ಪಶು ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
5 ಆಗ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ದೇವಪೆ್ರ ೕರಣೆಗೆ ಒಳ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
6 ಅವರ ನೆರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾ ಾನು, ಬಂ ಾರ, ಸರಕು, ಪಶು, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವಸು್ತ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು* ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ತಂದು
4

ತನ್ನ ದೇವರ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ
ಕೋರೆಷನು ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆಸಿದನು. 8 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಖಜಾನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಮಿತ್ರ ಾತನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಇವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ಭು ಾಗಿರುವ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. 9 ಆ
ಾ ಾನುಗಳ ಲೆಕ್ಕ: ಬಂ ಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳು ಮೂವತು್ತ; ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬೋಗುಣಿಗಳು ಒಂದು ಾವಿರ;
ಕತಿ್ತಗಳು ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ; 10 ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮೂವತು್ತ; ಎರಡನೆಯ ದಜೆರ್ಯ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು
ಾನೂರಹತು್ತ ಮತು್ತ ಇತರ ಾತೆ್ರ ಗಳು ಒಂದು ಾವಿರ. 11 ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳ
ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಐದು ಾವಿರದ ಾನೂರು. ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

2

ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರ ಪಟಿ್ಟ
1
ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ (ಯೆಹೂದ)
ಸಂ ಾ್ಥನದವರ ಜನಗಣತಿ. 2 ಅವರು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೇಷೂವ, ನೆಹೆಮೀಯ, ಸೆ ಾಯ, ರೆಗೇ ಾಯ,
ದೆರ್ಕೈ, ಬಿ ಾ್ಷ ನ್, ಮಿ ಾ್ಪರ್, ಬಿಗೆ್ವ ೖ, ರೆಹೂಮ್ ಮತು್ತ ಾಣ ಎಂಬ ಾಯಕರೊಡನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದವರು:
3 ಪರೋಷಿನವರು 2,172
4 ಶೆಫಟ್ಯ ನವರು 372
5 ಆರಹನವರು 775
6 ಪಹತ್
ೕ ಾಬಿನವ ಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ
ೕ ಾಬ್ ಸಂ ಾನದವರು 2,812
7 ಏ ಾಮಿನವರು 1,254
8 ಜತೂ್ತವಿನವರು 945
9 ಜಕೆ್ಕ ೖ ಯವರು 760
10 ಾನೀಯವರು 642
11 ಬೇಬೈ ಯವರು 623
12 ಅಜಾ್ಗದಿನವರು 1,222
13 ಅದೋನೀ ಾಮಿನವರು 666
14 ಬಿಗೆ್ವ ೖ ಯವರು 2,056
15 ಆದೀನನವರು 454
16 ಆಟೇರಿನವ ಾದ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಸಂ ಾನದವರು 98
*

1:7 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 605-562 ರಲಿ್ಲ ಆಳಿದ ಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಕಿ್ರ.ಪೂ. 597 ರಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದವನು, ಕಿ್ರ.ಪೂ. 586 ರಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದವನು, ಕಿ್ರ.ಪೂ. 597, 586 ಮತು್ತ 582 ರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವನು, ಮತು್ತ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 597 ಮತು್ತ 586 ರಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಯದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಳಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಇವನೇ
(ಉ ಾಹರಣೆಗೆ, ಾನಿ. 5:1-4 ನೋಡಿರಿ).
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17 ಬೇಚೈ ಯವರು 323

18
ೕರನವರು 112
19 ಾಷುಮಿನವರು 223
20 ಗಿ ಾ್ಬರಿನವರು 95

21 ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವರು 123

22 ನೆಟೋಫ ಊರಿನವರು 56

23 ಅ ಾತೋತ್ ಊರಿನವರು 128
24 ಅಜಾ್ಮ ವೆತಿನವರು 42

ಾ್ಯರೀಮ್, ಕೆಫೀರ ಮತು್ತ ಬೇರೋತ್ ಊರುಗಳವರು 743
ಾ ಾ ಮತು್ತ ಗೆಬ ಊರುಗಳವರು 621
27 ಮಿ ಾ್ಮ ಸಿನವರು 122
28 ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರುಗಳವರು 223
29 ನೆಬೋವಿನವರು 52
30 ಮಗಿ್ಬೕಷಿನವರು 156
31 ಬೇರೆ ಏ ಾಮಿನವರು 1,254
32 ಾರಿಮನವರು 320
33 ಲೋದ್, ಾದೀದ್ ಮತು್ತ ಓನೋ ಎಂಬ ಊರುಗಳವರು 725
34 ಯೆರಿಕೋವಿನವರು 345
35 ಸೆ ಾಹನವರು 3,630
36
ಾಜಕರಲಿ್ಲ - ಯೆ ಾಯನವ ಾದ ಯೇಷೂವನ ಮನೆಯವರು 973
37 ಇಮೆ್ಮೕರನವರು 1,052
38 ಪಷೂ್ಹರನವರು 1,247
39 ಾರಿಮನವರು 1,017
40 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಹೋದವ್ಯ ನವ ಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಇವರ ಸಂ ಾನದವರು 74
41 ಾಯಕರಲಿ್ಲ: ಆ ಾಫ್ಯರು 128
42 ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಸಂ ಾನದವರು: ಶಲೂ್ಲಮ್ ಸಂ ಾನದವರು, ಆಟೇರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್,
ಹಟೀಟ ಮತು್ತ ಶೋಬೈ ಇವರು ಒಟು್ಟ 139.
25 ಕಿಯರ್
26

ದೇವ ಾ್ಥನ ಾಸರಲಿ್ಲ: ಜೀಹ ಸಂ ಾನದವರು ಮತು್ತ ಹಸೂಫ, ಟ ಾ್ಬ ೕತ್, 44 ಕೇರೋಸ್,
ಸೀಯ ಾ, ಾದೋನ್, 45 ಲೆ ಾನ, ಹ ಾಬ, ಅಕೂ್ಕಬ್, 46 ಾ ಾಬ, ಶಮೆ್ಲ ,ೖ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್,
47 ಗಿದೆ್ದೕಲನ ಸಂ ಾನದವರು, ಗಹರ್, ರೆ ಾಯ, 48 ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ, ಗಜಾ್ಜಮ್, 49 ಉಜ್ಜ,
ಾಸೇಹ, ಬೇಸೈ, 50 ಅಸ್ನ, ಮೆಗೂನೀಮ್ ಮತು್ತ ನೆಫೀಸೀಮ್, 51 ಬಕೂ್ಬಕ್ ಸಂ ಾನದವರು, ಹಕೂ್ಕಫ,
ಹಹೂರ್ರ್, 52 ಬಚೂ್ಲತ್, ಮೆಹೀದ, ಹಷರ್, 53 ಬಕೋರ್ಸ್, ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ, 54 ನೆಚೀಹ ಮತು್ತ
ಹಟೀಫ. 55 ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಸರ ಸಂ ಾನದವರು; ಸೋಟೈ ಸಂ ಾನದವರು, ಹಸೊ್ಲೕಫೆರೆತ್,
ಪೆರೂದ, 56
ಾಲ, ದಕೋರ್ನ್ ಗಿದೆ್ದೕಲ್, 57 ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್,
ೕಕೆರೆತ್ ಹಚೆ್ಚ ಾಯೀಮ್ ಮತು್ತ
58
ಆಮಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಸರೂ ಒಟು್ಟ 392. 59 ಉಳಿದ ತೇಲೆ್ಮಲಹ, ತೇಲ್ಹಷರ್, ಕೆರೂಬ್, ಅ ಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಇಮೆ್ಮೕರ್
ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ವಂ ಾವಳಿಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 60 ಆದರೂ
ಾವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಂಬುದನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾರದವ ಾದ ದೆ ಾಯ, ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ನೆಕೋದ ಇವರ
ಸಂ ಾನದವರು 652. 61 ಾಜಕರಲಿ್ಲ: ಹಬಯ್ಯ, ಹಕೊ್ಕೕಜ್ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಇವರ ಸಂ ಾನದವರು.
(ಈ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಎಂಬವನು ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.) 62 ಇವರು ತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿಯ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ
ಅವು ಸಿಕ್ಕದ ಾರಣ ಅಶುದ್ಧರೆಂದು
ಾಜಕೋದೊ್ಯ ೕಗದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 63 ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ
43
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ತುಮಿ್ಮೕಮುಗಳ ಮೂಲಕ ದೈ ವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ
ಾಜಕನು ಬರುವ ತನಕ ಇವರು
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಭೋಜನ ಾಡ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ತೀಪುರ್ ಾಡಿದನು.
64 ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ ಯು ನಲ್ವತೆ್ತರಡು
ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಆರವತು್ತ. 65 ಈ
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡದ ಅವರ ಾಸ ಾಸಿಯರು ಏಳು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಜನರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಾಯಕರೂ, ಾಯಕಿಯರೂ ಇನೂ್ನರು ಜನರು ಇದ್ದರು. 66 ಅವರಿಗೆ ಏಳು ನೂರ ಮೂವ ಾ್ತರು
ಕುದುರೆಗಳೂ, ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆ ದು ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳೂ, 67 ಾನೂರ ಮೂವತೆ ದು ಒಂಟೆಗಳೂ, ಆರು
ಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು. 68 ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

69

ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಮಥ್ಯ ರ್ಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಅರುವತೊ್ತಂದು ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಪವನುಗಳು,* ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಾವಿರ ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳ† ಮತು್ತ
ನೂರು ಾಜಕವಸ್ತ ್ರ ಗಳು.
70 ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಇದ್ದ
ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಾಯಕರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಮತು್ತ
ಾ ಾರಣಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವರವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು; ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

3

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
1 ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು. 2 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವನೂ,
ಾಜಕ ಾದ ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ, ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಪುನಃ
ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 3 ಅವರು ಸುತ್ತಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವೇದಿಯನು್ನ
ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಜಾನೆಯ ಾಗು ಾಯಂ ಾಲಗಳ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಅವರು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ
ಜಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಆಚರಿಸಿ, ಪ್ರ ತಿದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿಧಿಗನು ಾರ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಅಂದಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಉತ್ಸವದಿನ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೂ, ಜನರು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಯಜ್ಞಗಳೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದವು. 6 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸತೊಡಗಿದರು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಇನೂ್ನ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.
ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕೆಲಸ ಆರಂಭ
ಆದರೆ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು
ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರಿಗೆ ಮತು್ತ ಬಡಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನೂ್ನ, ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದ ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ತೂಯರ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. 8 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ತಲುಪಿದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್,
ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವ
ಇವರೂ, ಲೇವಿಯರೂ, ಸೆರೆಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
7

*

2:69 ಅರುವತೊ್ತಂದು ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಪವನುಗಳು, ಅಂದರೆ 500 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
ಬೆಳಿ್ಳ ಆದರೆ 2,800 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

†

2:69 ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಾವಿರ ತೊ ಾ

ಎಜ್ರ ನು 3:9

652

ಎಜ್ರ ನು 4:7

ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ, ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. 9 ಕೂಡಲೆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಹೋದವ್ಯ ನ*

ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಯೇಷೂವನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳು, ಹೇ ಾ ಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಬಂಧುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ನಿಂತರು. 10 ಕಟು್ಟವವರು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ
ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿ ಾಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ನೇಮಿಸಿದ ಕ್ರ ಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ ಾಗಿ
ತುತೂ್ತರಿಗ ಡನೆಯೂ, ಆ ಾಫನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಾಳಗ ಡನೆಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
11 ಅವರು ಪರಸ್ಪರ
ಾಡು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸು ಾ್ತ, “ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಆತನ
ಕೃ ಪೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನ
ಕೀತರ್ನೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಜಯ ೕಷ
ಾಡಿದರು. 12 ಆದರೆ
ಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲಯೂ,
ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕರು ಅಂದರೆ
ದಲಿನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯರು
ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ದೇ ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಾಕಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತರು.
13 ಜನರು ಮ ಾಧ ್ವ ನಿಯಿಂದ
ಬೇರೆ ಹಲವರು ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಜಯ ೕಷ
ಾಡಿದರು.
ಅಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ
ಾವುದು ಅಳುವವರ ಧ ್ವನಿ
ಾವುದು ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. ಗದ್ದಲವು
ಬಹುದೂರದ ವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

4
1

ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸ

ಾಯರ್ರು ಅಡಿ್ಡ

ಾಡಿದು್ದ

ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಿರವನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. 2 ಆಗ
ಅವರು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಬಳಿಗೂ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನಿ ್ಮಡನೆ ದೇ ಾಲಯ
ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ,
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಭಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ತಂದಿರಿಸಿದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಏಸಹರ್ದೊ್ದೕನನ ಾಲದಿಂದ ಾವು ಆತನಿಗೇ
ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಆಗ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೇಷೂವ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರೂ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯ ಕಟು್ಟ ವುದರಲಿ್ಲ
ನ ್ಮಡನೆ ಸೇರಲೇ ಕೂಡದು. ಪಷಿರ್ಯ ದೇಶದ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನಿಂದ ನಮ ಾದ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ಾವೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟರು. 4 ಆಗ ಆ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಗುಂದಿಸಿ ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟದ ಾಗೆ
ಬೆದರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹಣಕೊಟು್ಟ ವಕೀಲರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 5 ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಾಲದಿಂದ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯವರೆಗೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
6

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪುನನಿರ್

ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ದ

ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಅವರು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ಾದನೆಯ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದರು. 7 ಮತು್ತ
ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾ್ಲಮ್, ಮಿತ್ರ ಾತ, ಟಾಬೆಯೇಲ್ ಈ
ದ ಾದವರು ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ
ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ ಬರೆದರು. ಆ ಪತ್ರ ವು ಅ ಾಮ್ಯ ಲಿಪಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ.
*

3:9 ಹೋದವ್ಯ ನ ಅಥ ಾ ಯೆಹೂದ.
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ಾಧಿಪತಿ ಾದ ರೆಹೂಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶಿಂಷೈ ಇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮುಂದಿನ
ಾಗದವನು್ನ ಬರೆದು ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
9 ಅದರಲಿ್ಲ, ದೇ ಾಧಿಪತಿ
ಾದ ರೆಹೂಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶಿಂಷೈ ಇವರೂ ಇವರ
ತೆ ಾರ ಾದ
ದಿ ಾಯರು, ಅಪಸರ್ ಾ್ಕಯರು, ಟಪರ್ ಾಯರು, ಅ ಾ ಾರ್ಯರು, ಯೆರೆಕ್ಯರು, ಾಬಿಲೋನಿನವರು,
ಶೂಷನಿನವರು, ದೆ ಾಯರು ಮತು್ತ ಏ ಾಮ್ಯರು. 10 ಇವರೂ ಮ ಾಶಿ್ರ ೕಮತ್ ಆಸೆನಪ್ಪರನು ಕರತಂದು
ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಗಿರುವ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದ ಇತರ ಜನರು ಇ ಾ್ಯ ದಿ
ಶಿರೋಲೇಖ. 11 ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರ ದ ಾ ಾಂಶ ಹೀಗಿತು್ತ, “ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜರಿಗೆ,
ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯವರು. 12 ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ ಾಜಕಂಟಕ ಾದ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಅದರ ೌಳಿಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಪುನಃ
ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾವು ತಮಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟ ವುದು
ಮು ಾ್ತಯಗೊಂಡರೆ ಅವರು ಕಪ್ಪ, ತೆರಿಗೆ ಮತು್ತ ಸುಂಕಗಳನು್ನ ಾವತಿಸಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
14
ಇದರಿಂದ ಅರಸರಿಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಾವಂತು ಅರಮನೆಯ
ಉಪ್ಪ ನು್ನ ತಿನು್ನವವ ಾದುದರಿಂದ ಅರಸರಿಗೆ ಅಪ ಾನವುಂಟಾಗುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮ ನಿರುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅರಸರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ವತರ್ ಾನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಈ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾತಂದಿರ ಚರಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಸೂಕ್ತ
ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯ. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಾಜಕಂಟಕ ಾದ ಪಟ್ಟಣವು. ಅರಸರಿಗೂ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಿಗೂ
ತೊಂದರೆ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವಂಥದು, ಪೂವರ್ ಾಲದಿಂದಲೇ ದಂಗೆಯೆಬಿ್ಬ ಸುವಂಥದು ಎಂಬುದೂ ಆ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನೆಲಸಮ ಾಯಿತು ಎಂದು ಆ ಚರಿ ಾ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
16 ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ ವು ಾದರೆ ತಮಗೆ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಅಂಗುಲವೂ ಉಳಿಯದು ಎಂಬು ಾಗಿ ಅರಸರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದೇ.”
17 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವು, “ದೇ ಾಧಿಪತಿ
ಾದ ರೆಹೂಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶಿಂಷೈ
ಇವರಿಗೂ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅವರ
ತೆ ಾರರಿಗೂ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಇತರರಿಗೂ, ನಮ್ಮ
ಕುಶಲ ೕಮಗಳ ಅಭಿ ಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 18 ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರ ವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದ ಾಯಿತು.
ಅದರ ಸಂಪೂಣರ್ ವಿಷಯ ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು. 19 ನನ್ನ ಆ ಾನು ಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಾಗ
ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಪೂವರ್ ಾಲದಿಂದಲೇ ಅರಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬೀಳು ಾ್ತ, ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡು ಾ್ತ,
ದಂಗೆಯೆಬಿ್ಬ ಸು ಾ್ತ ಇದ್ದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 20 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ
ಆಳು ಾ್ತ, ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರನಡಿಸು ಾ್ತ, ಕಪ್ಪ, ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. 21 ಆದುದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ,
ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗುವ ವರೆಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಆವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದೆಂತಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
22 ಾಜರಿಗೆ ಾನಿಯುಂಟಾಗದ ಾಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ, ಉ ಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಲ ಸದೆ ಇರಬೇಡಿ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
23 ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಈ ಪತ್ರ ವನು್ನ ರೆಹೂಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶಿಂಷೈ ಇವರ ಮುಂದೆಯೂ
ಇವರ
ತೆ ಾರರ ಮುಂದೆಯೂ ಓದಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಲವಂತದಿಂದಲೂ ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಡೆದರು.
24 ಅಂದಿನಿಂದ ಪಷಿರ್ಯ ದೇಶದ ಾಜ ಾದ ಾ
ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

5

ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದು್ದ
*
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1 ಪ್ರ

ಾದಿಗ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನೂ ಮತು್ತ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರಿಂದ
ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೇ ಾಲಯ
ಕಟಿ್ಟ ಸುವ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 2 ಆಗ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್,
ೕಚಾ ಾಕನ
ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವ ಇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ದೇವಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅವರೊಡನಿದು್ದ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯ
ಈಚೆಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ತತೆ್ತನೆ ೖ ಯೂ ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಯೂ ತಮ್ಮ
ತೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು. 4 ಅವರು, “ಈ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಮತು್ತ ಈ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತರುವವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಾವುವೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷ
ಇದು್ದದರಿಂದ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡದೆ, ಾವು ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ವತರ್ ಾನ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿ, ಉತ್ತರವನು್ನ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸುವೆವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು
ಹೋದರು.
6

ತತೆ್ತನೆ ೖ ಯೂ ಾ

ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರ

ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ತತೆ್ತನೆ ೖ ಯೂ, ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಯೂ ಮತು್ತ
ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ
ತೆ ಾರ ಾದ ಅಪಸರ್ ಾ್ಕಯರೂ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನಿಗೆ
7 ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರ ದ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರ ದ ಪ್ರ ತಿಯು.
ಾ ಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,
“ ಾ ಾರ್ವೆಷ್ ಾಜರಿಗೆ ಹೃ ತೂ್ಪವರ್ಕ ನಮ ಾ್ಕರಗಳು, ತಮ್ಮ ೕಮ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 8 ಾವು ಯೆಹೂದ
ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡಿ ಬಂದೆವು ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಇಚಿ್ಛ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಲಯವನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟ ಾ್ತ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಲೆಗಳನಿ್ನಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಈ ಕೆಲಸವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ, ವಿಶೇಷ ಶ್ರ ಮದಿಂದ ವೇಗ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ.
9 “ಅಲಿ್ಲ ನ ಹಿರಿಯರ ಹತಿ್ತರ, ‘ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ವರು
ಾರು’
ಎಂದು ವಿಚಾರ ಾಡಿದೆವು. 10 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾದವರು ಇಂಥಿಂಥವರೆಂದು ತಮಗೆ ಬರೆದು
ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು. 11 ಅವರು ನಮಗೆ, ‘ ಾವು ಪರಲೋಕ
ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕಗಳ ದೇವರ ಸೇವಕರು. ಅನೇ ಾನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಆಲಯವನು್ನ
ಪುನಃ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಒಬ್ಬ ಮ ಾ ಾಜನು ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದನು. 12 ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಪರಲೋಕದೇವರನು್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದನು. 13 ಆದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 14 ಅದಲ್ಲದೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಾಬಿಲೋನಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ದೇವ ಾ್ಥನ ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗಿಸಿ ಾನು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದ
ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 15 ಅವನು, “ಈ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಸು”
16 ಆಗ ಆ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನು ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದ
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುತಿ್ತರುತ್ತದೆ.
ಇನೂ್ನ ಮುಗಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

“ಅರಸರಿಗೆ ಸರಿತೋರುವು ಾದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ
ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನಿಂದ ಅಪ್ಪ ಣೆ ದೊರಕಿದು್ದ ಸತ್ಯ ೕ ಎಂಬುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಲಿ ಮತು್ತ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಾಜರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸೋಣ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
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ಾರ್ವೆಷನ ಾಜಾ

ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಗ್ರಂಥಸಂಗ್ರ ಹ ಾಗಿದ್ದ ಾಬಿಲೋನಿನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ
2 ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಮೇದ್ಯ
ಾಜಾ ಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದನು.
ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಅಹೆ್ಮ ಾ ಾಜ ಾನಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಸಿಕಿ್ಕತು.

ಅದರಲಿ್ಲ, “ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆ, ‘ಬಲ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿ,
ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರ ಅರುವತು್ತ
ಳವು, ಅಗಲ
ಅರುವತು್ತ
ಳವು ಇರಬೇಕು. 4 ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೂರು ಾಲುಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮರದ
ಒಂದು ಾಲನು್ನ ಾಕಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ವೆಚ್ಚವೆ ಾ್ಲ ಾಜಭಂ ಾರದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಬಂ ಾರದ ದೇವ ಾ್ಥನ ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಡಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.
3

“ಆಗ
ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ
ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ತತೆ್ತನೆ ೖ,
ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ,
ಹೊಳೆ ಾಚೆಯಲಿ್ಲ ಇವರು
ತೆ ಾರ ಾದ
ಅಪಸರ್ ಾ್ಕಯರು ಇವರಿಗೆ, ನೀವು ಅವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 7 ಆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ವ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಯೆಹೂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರು ಇವರೇ ಅದನು್ನ
ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿ. 8 ಆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ಾಜರ ಸೊತಿ್ತನಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳ ಕಪ್ಪದಿಂದ ತಡ ಾಡದೆ ಎ ಾ್ಲ ವೆಚ್ಚವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 9 ಅವರು ಪರಲೋಕದೇವರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇ ಾದ ಹೋರಿ, ಟಗರು,
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಗೋದಿ, ಉಪು ್ಪ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಾಜಕರು
ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ತಪ್ಪದೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
10 ಅವ ಾದರೋ ಪರಲೋಕದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಾಜನ ಮತು್ತ ಾಜಪುತ್ರರ
ದೀಘಾರ್ಯಷ ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಲಿ. 11 ಈ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಬದ ಾಯಿಸುವು ಾದರೆ
ಅವನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು, ಅದನು್ನ ಶೂಲವ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಅವನನು್ನ ಏರಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಅ ಮನೆಯನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರು ಈ ಆ ಯನು್ನ
ಬದಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕೈ ಯೆತು್ತವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ
ಾಜನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಜ ಾಂಗವನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಲಿ. ಾ ಾರ್ವೆಷ ಾದ ಾನು ಆ ಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ, ಅದನು್ನ ಉ ಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಅಲ ಸದೆ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
6

ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
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ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ತತೆ್ತನೆ ೖ ಯೂ ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಯೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ತೆ ಾರರೂ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
14 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಹಗೆ್ಗ ೖ, ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕರೀಯ ಇವರ
ಪ್ರ ಾದನೆಯಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರ
ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷ್, ಾ ಾರ್ವೆಷ್, ಅತರ್ಷಸ್ತ ಇವರ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ
ಆ ಾರದಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು. 15 ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರನೆಯ
ವಷರ್ದ ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಪೂರೈ ಸಿದರು. 16
ಾಜಕರೂ,
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ಲೇವಿಯರೂ ಮತು್ತ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಬೇರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ
ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.

17 ಅವರು ಆ ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಗೋಸ್ಕರ ನೂರು ಹೋರಿ, ಇನೂ್ನರು ಟಗರು, ಾನೂರು ಕುರಿಮರಿ
ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೋಷಪರಿ ಾ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಅವರ ಕುಲಗಳ ಸಂ ಾ್ಯ ನು ಾರ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 18 ಆ ಮೇಲೆ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಆ ಾ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದರು.
19 ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರು
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.
20
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧ ಾದನಂತರ
ಲೇವಿಯರು ದೇ ಾಂತರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ, ತಮಗೋಸ್ಕರವೂ ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದರು. 21 ದೇ ಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳ ಅಶುದ್ಧತ ್ವವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ, ಇವರೊಡನೆ
ಕೂಡಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕಭೋಜನ ಾಡಿದರು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು* ತಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ

ತಿರುಗಿಸಿ ತಮಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳ ಜಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.

7
ಎಜ್ರ ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
ಾದ ಮೇಲೆ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಎಜ್ರ ನು ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಬಂದನು.
ಇವನು ಸೆ ಾಯನ ಮಗ; ಸೆರೆಯನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗ; ಇವನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 2 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು
ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ; ಇವನು ಚಾದೋಕನ ಮಗ; ಇವನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ; ಇವನು ಅಮಯರ್ನ
ಮಗ. 3 ಅಮಯರ್ನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗ; ಇವನು ಮೆ ಾ
ೕತನ ಮಗ. 4 ಮೆ ಾ
ೕತನು ಜೆರಹ್ಯ ನ
ಮಗ; ಇವನು ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗ; ಇವನು ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗ. 5 ಬುಕಿ್ಕೕಯನು ಅಬೀಷೂವನ ಮಗ;
ಇವನು ಫೀನೆ ಾಸನ ಮಗ; ಇವನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ; ಇವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ
ಮಗ. 6 ಎಜ್ರ ನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೊರಕಿದ
ೕಶೆಯ ಧ ೕರ್ಪದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾರಂಗತ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತ ಾಲನೆಯಿಂದ ಅರಸನು
7 ಅವನೊಡನೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ,
ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು.
ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ, ಾಯಕರೂ, ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ಮತು್ತ ದೇವ ಾ್ಥನ ಾಸರೂ ಅತರ್ಷಸ್ತ ಅರಸನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 8 ಎಜ್ರ ನು ಆ ಅರಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದನು. 9 ಅವನು
ದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ
ದಲ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟನು; ತನ್ನ ದೇವರ ಕೃ ಾ ಹಸ್ತ ಾಲನೆಯಿಂದ
ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. 10 ಎಜ್ರ ನು
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಸಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಲಿಕೂ್ಕ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಅದರ ವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ದೃ ಢ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
1ಇ

ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಎಜ್ರ ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರ
ಾಜಕನು ಮತು್ತ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಯೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾವಿಧಿಸೂತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಂಸನೂ ಆಗಿದ್ದ ಎಜ್ರ ನಿಗೆ ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರ.
11

*
ಾ

6:22 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಇದು ಾರಸಿಯ ಅರಸನು ಅಶೂ್ಶರ ಅರಸರ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ
ಾ್ರ ಜ ್ಯ ವನು್ನ
ದಲು ಾಬಿಲೋನಿಯದವರು ನಂತರ ಾರಸಿಯವರು ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
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“ ಾಜಾಧಿ ಾಜ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು,
ಾಜಕನೂ ಪರಲೋಕದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ವೀಣನೂ ಆದ ಎಜ್ರ ನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 13 ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ
ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ಾಗು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ
14 ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದದವರ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಆಚರಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ
ಅನು ಾರ ಾಗಿದೆ
ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 15 ಮತು್ತ ಅರಸನೂ ಅವನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರಿಗೊಸ್ಕರ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, 16 ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾ ಾರಣಜನರೂ,
ಾಜಕರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಕೊಡುವ
12

ಾಣಿಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು; ಹೀಗೆಂದು ಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಏಳು ಜನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳೂ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 17 ನೀನು ಈ ಹಣದಿಂದ ಹೋರಿ, ಟಗರು, ಕುರಿ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಇವುಗ ಡನೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗತಕ್ಕ ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ, ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
18 ಉಳಿದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ಸರಿತೋರುವಂತೆ ವೆಚ್ಚ ಾಡಿರಿ. 19 ನಿನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 20 ನಿನ್ನ ದೇವರ
ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೀನು ಬೇರೆ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ವೆಚ್ಚ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಾಜಭಂ ಾರದಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೆಚ್ಚ ಾಡು.
21 “ಅತರ್ಷಸ್ತ
ಾಜ ಾದ
ಾನು ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳ ಭಂ ಾರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ‘ ಾಜಕರೂ ಪರಲೋಕದೇವರ ಧ ಾರ್ಚಾಯರ್ನೂ ಆದ ಎಜ್ರ ನು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಕೊಡಬೇಕು. 22 ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ*, ನೂರು ಕೋರ್ ಗೋದಿ†

ನೂರು ಬತ್ ಾ್ರ ಾರಸ‡, ಎಣೆ್ಣ ನೂರು ಬತ್§ ಇಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟ ಗೂ ಕೊಡಬಹುದು; ಉಪ್ಪ ನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬೇ ಾದರೂ
ಕೊಡಬಹುದು. 23 ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರ ಾಜ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ದೈ ವಕೋಪ ಉಂಟಾಗದ
ಾಗೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದೇವರ ಆ ಾನು ಾರ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸಿ
ಕೊಡಬೇಕು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಾಯಕರು,
ಾ್ವರ ಾಲಕರು, ಾಸರು ಮುಂ ಾದ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಾರಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪ, ತೆರಿಗೆ, ಸುಂಕ ಇವುಗಳನು್ನ
ವಸೂಲಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿ.’
25 “ಎಜ್ರ ನೇ,
ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ದೇವರ
ಾನೋಪದೇಶಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಂಚಾಯತರನೂ್ನ ನೇಮಿಸು. ಅವರು ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ವನು್ನ ಅರಿತಿರುವವರೆಲ್ಲರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ.
ಅರಿಯದವರಿಗೆ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು. 26 ನಿನ್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಜಾ ಯನೂ್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಮರಣದಂಡನೆ, ಬೇಡಿ ಾಕುವುದು ಈ ವಿಧ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು” ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಎಜ್ರ ನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದು್ದ
27 ಎಜ್ರ ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರ ತಿಕಿ್ರ ಯೆ, “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಶೋ ಾಯ ಾನದ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವುದಕೆ್ಕ* ಆತನ
ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಮನಸು್ಸ
*

ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅರಸನು ಅವನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ

7:22 ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ ಅಂದರೆ 3,400 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.

ಗೋದಿ.
ಎಣೆ್ಣ.

‡ 7:22 ನೂರು ಬತ್
* 7:27 ಶೋ ಾಯ

ಾ್ರ ಾರಸ ಅಂದರೆ 2,000 ಲೀಟರ್.

†

7:22 ನೂರು ಕೋರ್ ಗೋದಿ ಅಂದರೆ 10,000 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ

ಾ್ರ ಾರಸ

§

ಾನದ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಘನಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ.

7:22 ಎಣೆ್ಣ ನೂರು ಬತ್ ಅಂದರೆ 2,000 ಲೀಟರ್.
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ಸರ ಾರರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತ ಾಲನೆಯು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ದೊರಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಾನು ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28

8
ಎಜ್ರ ನೊಂದಿಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರ ಪಟಿ್ಟ
ಅತರ್ಷಸ್ತ ಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರ ಮತು್ತ
ಅವರ ಸಂ ಾನದವರ ವಿವರಣೆ.
2 ಫೀನೆ ಾಸನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ಮ್; ಈ ಾ ಾರನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ
ಾನಿಯೇಲ್;
ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಶೆಕನ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗ ಾದ ಹಟೂ್ಟಷ್. 3 ಪರೋಷಿನವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ನೂ
ಅವನೊಡನೆ ಶೆಕನ್ಯ ನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವ 150 ಗಂಡಸರು. 4 ಪಹತ್
ೕ ಾಬಿನವರಲಿ್ಲ ಜೆರಹ್ಯ ನ
5 ಜತೂ್ತವಿನವರಲಿ್ಲ
ಮಗ ಾದ ಎಲೆ್ಯ ಹೋವೇನೈ ಯೂ ಮತು್ತ ಅವನೊಡನೆ 200 ಗಂಡಸರು.
ಯಹಜೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕನ್ಯ ನೂ ಾಗೂ ಅವನೊಡನೆ 300 ಗಂಡಸರು. 6 ಆದೀನನವರಲಿ್ಲ
ೕ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಎಬೆದನೂ ಅವನೊಡನೆ 50 ಗಂಡಸರು. 7 ಏ ಾಮಿನವರಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯ ನ
ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನೂ ಅವನೊಡನೆ 70 ಗಂಡಸರು. 8 ಶೆಫಟ್ಯ ನವರಲಿ್ಲ ಮಿ ಾಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಜೆಬದ್ಯ ನೂ ಅವನೊಡನೆ 80 ಗಂಡಸರು. 9
ೕ ಾಬನವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಓಬದ್ಯ ನೂ
ಅವನೊಡನೆ 218 ಗಂಡಸರು.
10
ಾನೀಯವರಲಿ್ಲ
ೕಸಿಫ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಶಿಲೋಮೀತನೂ ಅವನೊಡನೆ 160 ಗಂಡಸರು.
11 ಬೇಬೈ ಯವರಲಿ್ಲ ಬೇಬೈ ಯ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನೂ ಅವನೊಡನೆ 28 ಗಂಡಸರು. 12 ಅಜಾ್ಗದನವರಲಿ್ಲ
ಹ ಾ್ಕಟಾನನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನೊಡನೆ 110 ಗಂಡಸರು. 13 ಅದೋನೀ ಾಮಿನವರಲಿ್ಲ
ಕಡೆಯವ ಾದ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಎಮೀಯೇಲ್, ಶೆ ಾಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವರೂ ಅವರೊಡನೆ 60
ಗಂಡಸರು. 14 ಬಿಗೆ್ವ ೖ ಯವರಲಿ್ಲ ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗ ಾದ ಊತೈ ಯೂ ಅವನೊಡನೆ 70 ಗಂಡಸರು.
15 ಅಹ ಾ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಇವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದೆನು. ಅಲಿ್ಲ
ಮೂರು ದಿನ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೂಂಡ ಮೇಲೆ ಾ ಾರಣ ಜನರೂ, ಾಜಕರೂ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ, ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂತು. 16 ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಎಲೀಯೆಜೆರ್,
ಅರೀಯೇಲ್, ಶೆ ಾಯ, ಎ ಾ್ನ ಾನ್,
ಾರೀಬ್, ಎ ಾ್ನ ಾನ್, ಾ ಾನ್, ಜೆಕಯರ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್
ಇವರನೂ್ನ, ಪಂಡಿತ ಾದ
ೕ ಾರೀಬ್ ಎ ಾ್ನ ಾನ್ ಇವರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. 17 ಅವರ ತರು ಾಯ
ಾನು ಾಸಿಫ್ಯ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ಾಗೆ, ಅವರು ಇದೊ್ದೕವಿಗೂ ಾಸಿಫ್ಯ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅವನ ಸಹೋದರ ಾದ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೂ ಹೇಳತಕ್ಕ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಟೆ್ಟ ನು. ಆ
18
ಊರಿನವರು ದೇವ ಾಸವಗರ್ದವರಷೆ್ಟ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃ ಾಶೀ ಾರ್ದ ನಮಗೆ ದೊರೆಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಲೇವಿಯ ಕುಲದ ಮಹಿ್ಲೕ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಈಸೆ್ಸಕೆಲನನೂ್ನ, ಶೇರೇಬ್ಯ ನನೂ್ನ
ಅವನ ಪುತ್ರ ಾ್ರ ತೃ ಗಳಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಜನರನೂ್ನ, 19 ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಹಷಬ್ಯ ನನೂ್ನ ಅವನೊಡನೆ
ಯೆ ಾಯನನೂ್ನ, ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರು, 20 ಾವೀದನೂ ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರನು್ನ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ದೇವ ಾ್ಥನ ಪರಿಚಾರಕರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲದ್ದವು.
21 ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಅಹ ಾ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಉಪ ಾಸದಿಂದಿದು್ದ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು, ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಗೂ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಶುಭವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಪ ಾಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 22 ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಆತನ
ಎ ಾ್ಲ ಶರಣಾಥಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಲಿಸುವುದು; ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಉಗ್ರ ಾದ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವರು. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ರ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೂ್ನ, ಅಶ್ವಬಲವನೂ್ನ
1
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ಕೊಡಲು ಅರಸನಿಂದ ಸ ಾಯ ಕೇಳಲು ಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾದನು.
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23

ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಉಪ ಾಸ

ಾಡಿ

ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು
ಅನಂತರ ಾನು
ಾಜಕರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಲಿ್ಲ ಶೇರೇಬ್ಯ, ಹಷಬ್ಯ ಇವರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ಜನರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಸನಿಂದಲೂ, ಅವನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ, ಸರ ಾರರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಣಿಕೆ
ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ,
ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ತೂಕ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು.
26 ಅವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಾ ಾನುಗಳ ತೂಕ: ಬೆಳಿ್ಳಯು ಆರುನೂರೈ ವತು್ತ ತ ಾಂತು,
ಬಂ ಾರವು ನೂರು ತ ಾಂತು, 27 ಬಂ ಾರದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಪ್ರ ತಿ
ಂದೂ ಾವಿರ ಪವನು*;
24

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಶುಭ್ರ ಾಮ್ರ ದ ಎರಡು ಾತೆ್ರ ಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಬಂ ಾರದಷು್ಟ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವುಗಳು.
28
ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸ್ವಕೀಯರು; ಆ ಾತೆ್ರ ಗಳೂ, ದೇವರ ವಸು್ತಗಳು; ಆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಾಣಿಕೆಯು.
29 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ
ಪ್ರ ಾನರ ಮುಂದೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ತೂಕ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುವವರೆಗೂ
ಾಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಆ
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಲುಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
31
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ತೂಕ ಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರು.
ಾವು
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಹ ಾ ನದಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೊರಟೆವು. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹಸ್ತವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಇತು್ತ. ಆತನು ಶತು್ರ ಗಳ ಮತು್ತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚು ಾಕುವವರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 32 ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ ಮೂರು
ದಿನ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 33 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಊರೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಮೆರೇ ೕತ್ ಎಂಬ
ಾಜಕನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ತೂಕ ಾಡಿ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ
ಎಣಿಸಿಕೊಟೆ್ಟವು. ಫೀನೆ ಾಸನ ವಂಶದವ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಯೇಷೂವನ ಮಗ ಾದ
ೕಜಾ ಾದ್,
ಬಿನೂ್ನಯನ ಮಗ ಾದ ನೋವದ್ಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 34 ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲವುಗಳ
ತೂಕವು ಲಿಖಿತ ಾಯಿತು.
35 ದೇ ಾಂತರದ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರಿಗೆ ತೊಂಭ ಾ್ತರು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ, ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಇವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವೇ.
36 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಾಜ ಾಸನವನು್ನ ಾ
ೕದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರಿಗೂ, ಹೊಳೆ ಾಚೆಯ ಪ್ರ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. ಇವರು ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು.

9
ನಿಷಿದ್ಧ ವಿ ಾಹ

ಇ ಾದನಂತರ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾ ಾರಣಜನರೂ,
ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ, ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಅ ್ಮೕನಿಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಐಗುಪ ರು ಮತು್ತ ಅ ೕರಿಯರು ಎಂಬ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರ ಬಳಿಕೆಯನು್ನ ತೊರೆಯದೆ
ಅವರ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 2 ಅವರು ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರಿಂದ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇವಕುಲವು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರೊಡನೆ ಮಿಶ್ರ ಾಯಿತು.
ಪ್ರ ಭುಗಳೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರೂ ಈ ದೊ್ರ ೕಹಕೆ್ಕ ಮುಂ ಾಳುಗ ಾದರು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
1

*
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ಎಜ್ರ ನ ಪ್ರ ಾಪ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಾನು ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು
ತಲೆಯ ಮತು್ತ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು. 4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರ ದೊ್ರ ೕಹದ ಸಲು ಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಾನು ಸಂ ಾ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ಆ ಮೇಲೆ ದೇಹದಂಡನೆ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹರಿದ ಬಟೆ್ಟಮೇಲಂಗಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿಯೇ
ಣ ಾಲೂರಿ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
6 “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾನು ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಚಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿವೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವು ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟ ವಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ. 7 ಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮ ಾಪ ಾಧಿಗಳೇ. ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾವೂ, ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ ಮತು್ತ
ಾಜಕರೂ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳ ಾಜರ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟು್ಟ ಈಗಿರುವಂತೆ ಕತಿ್ತಗೂ, ಸೆರೆಗೂ, ಸುಲಿಗೆಗೂ, ಅಪ ಾನಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾದೆವು. 8 ಆದರೂ
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಉಳಿಸಿ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಳೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಳೆಗೊಳಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಉಜಿ್ಜೕವನವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಾವು ಾಸ ಾದರೂ
ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಾಳುಬಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಪುನಃ
ಕಟಿ್ಟ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಉಜಿ್ಜೕವನ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುವಂತೆಯೂ, ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಅಭ ಾಶ್ರ ಯ ಸಿಕು್ಕವಂತೆಯೂ ಪಷಿರ್ಯ ಾಜರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ
ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಇಷು್ಟ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದ ಾವು ಏನು ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ?
ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ
ನಮಗೆ, ‘ನೀವು ಸ್ವತಂತಿ್ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶವು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರ ಅಶುದ್ಧತ ್ವದಿಂದಲೂ,
ಅವರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದಲೂ ಮಲಿನ ಾಗಿದೆ. ಆ ದೇಶವು ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಅಸಹ್ಯ ತೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲೂ ಾರದು,
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಾರದು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಸುಖ ೕಮಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸ ಾರದು. ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಬಲಗೊಂಡು ಆ ದೇಶದ
ಸಮೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾ್ವ ಸ್ಥ ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಿ ಬಿಡುವಿರಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಿಯ ಾ್ಲ. 13 ನಮ್ಮ ದುಷ ್ಕಮರ್ ಮ ಾಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಕೇಡು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸಿದಿ.
14 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾವು ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾದ ಈ ಜನರ ಸಂಗಡ ಬೀಗತನ
ಾಡುವುದು
ೕಗ್ಯ ೕ? ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ೌ ಾ್ರ ವೇಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಾರೂ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವಿಯಲ್ಲ ೕ? 15 ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ದೇವರೇ, ಈಗಿರುವಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಲ್ಲ ಾರೆವು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು.
3

10
ಾಪನಿವೇದನೆ
ಎಜ್ರ ನು ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅಳು ಾ್ತ ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಾಪನಿವೇದನೆಯನೂ್ನ
ಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳೂ ಮ ಾಸಮೂಹ ಾಗಿ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ನ ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಆಗ ಏ ಾಮ್
ಸಂ ಾನದ ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕನ್ಯ ನು ಎಜ್ರ ನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ ಾವು ಅನ್ಯ ಜನ ಾದ ಈ
1
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ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾವು ತಿದಿ್ದಕೊಳು್ಳವ ನಿರೀ ಯು ಇನೂ್ನ ಉಂಟು. 3 ಾ್ವಮಿ ಾದ ನೀನೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ
ೌರವಿಸುವವನೂ. ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಬುದಿ್ಧ ಾದಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ, ಅವರ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವು ಾಗಿ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆ
ೕಣ. 4 ಎದೆ್ದೕಳು, ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಹಿಸತಕ್ಕವನು ನೀನು;
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕರು. ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಕೈ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆಗ ಎಜ್ರ ನು ಎದು್ದ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುವು ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 6 ಆ ಮೇಲೆ ಎಜ್ರ ನು
ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದಣ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ
ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ, ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಕಳೆದನು. 7 ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, “ಸೆರೆಯಿಂದ
ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. 8 ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ
ನಿಣರ್ಯದ ಪ್ರ ಾರ ಮೂರು ದಿನಗ ಳಗೆ ಾರದವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರ ಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕ ೃ ತ ಾಗುವನು” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 9 ಆಗ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರ
ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಆ ಸಂಗತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ
ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನಡುಗು ಾ್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 10 ಾಜಕ ಾದ
ಎಜ್ರ ನು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅನ್ಯ ಜನರ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ,
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿ, ಆತನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ
ತಂದ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾಗಿರಿ” ಎಂದನು. 12 ಆಗ ಕೂಡಿಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ,
“ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ. 13 ಆದರೆ ಕೂಡಿಬಂದವರು ಬಹು ಜನರು,
ಈಗ ಮಳೆ ಾಲ; ಹೊರಗೆ ನಿಲು್ಲವುದು ಅ ಾಧ್ಯ. ಈ ಕೆಲಸವು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತೀರುವಂಥದಲ್ಲ;
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವು ದೊಡ್ಡದು. 14 ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಾಯಕರು
ಸವರ್ಸಮೂಹಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ನೇಮಿತ ಾದ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೊಡನೆಯೂ ಮತು್ತ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗ ಡನೆಯೂ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಗ್ರಕೋಪವು ಹೀಗೆ ಪರಿ ಾರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 15 ಅ ಾಹೇಲನ
ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನ್, ತಿಕ್ವನ ಮಗ ಾದ ಯಹೆ್ಜಯ ಎಂಬವರು
ಾತ್ರ ಈ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿದರು; ಲೇವಿಯ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಶಬೆ್ಬತೆ ೖ ಎಂಬವರೂ ಇವರ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದರು.
16 ಆದರೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ
ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾಜಕ ಾದ ಎಜ್ರ ನೂ ಆ ಾ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರನು್ನ ಹೆಸರುಹೆಸ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವರ
ದಲನೆಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
17 ಅವರು ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಿ್ತ ೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
್ರ
ದಲನೆಯ ದಿನದೊಳ ಾಗಿ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ

18 ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಿ್ತ ೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ

್ರ

ಾಡಿಕೊಂಡವರ ಪಟಿ್ಟ
ಾಡಿಕೊಂಡವರು

ಾರೆಂದರೆ:

ಾಜಕರಲಿ್ಲ:
ೕಚಾ ಾಕನ ಮಗ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಾಸೇಯ, ಎಲೀಯೆಜೆರ್,
ಾರೀಬ್ ಮತು್ತ ಗೆದಲ್ಯ ಎಂಬುವವರು. 19 ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವು ಾಗಿ ಕೈ ಮುಟಿ್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾವು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ
ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
20 ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಹ ಾನೀ ಮತು್ತ ಜೆಬದ್ಯ.
21
ಾರೀಮನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಾಸೇಯ, ಎಲೀಯ, ಶೆ ಾಯ, ಯೆಹೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯ. 22 ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಎಲೊ್ಯ ೕವೇನೈ, ಾಸೇಯ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ನೆತನೇಲ್,
ೕಜಾ ಾದ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲಸ.
23 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ:
ೕಜಾ ಾದ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಕೆಲೀಟ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಕೇ ಾಯ, ಪೆತಹ್ಯ, ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್.
24 ಾಯಕರಲಿ್ಲ: ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬ್. ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ: ಶಲೂ್ಲಮ್, ಟೆಲೆಮ್ ಮತು್ತ ಊರೀ.
25 ಬೇರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ:
ಪರೋಷ್ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ರ ಾ್ಯ ಹ, ಇಜಿ್ಜೕಯ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್,
ಮಿ ಾ್ಯ ಮಿನ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಬೆ ಾಯ; 26 ಏ ಾಮ್ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮತ್ತನ ್ಯ, ಜೆಕಯರ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್,
ಅಬಿ್ದೕ, ಯೆರೇ ೕತ್ ಮತು್ತ ಏಲೀಯ. 27 ಜತೂ್ತ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬ್, ಮತ್ತನ ್ಯ,
ಯೆರೇ ೕತ್, ಜಾ ಾದ ಮತು್ತ ಅಜೀಜಾ. 28 ಬೇಬೈ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಹನನ್ಯ, ಜಬೆ್ಬ ೖ
ಮತು್ತ ಅತೆ್ಲ ೖ.
29 ಾನೀ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಮಲೂ್ಲಕ್, ಅ ಾಯ,
ಾಷೂಬ್, ಶೆ ಾಲ್ ಮತು್ತ
ಾ ೕತ್. 30 ಪಹತ್
ೕ ಾಬ್, ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಅದ್ನ ಕೆ ಾಲ್, ಬೆ ಾಯ, ಾಸೇಯ ಮತ್ತನ ್ಯ,
ಬೆಚಲೇಲ್, ಬಿನೂ್ನಯ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ. 31 ಾರೀಮ್ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ,
ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಶೆ ಾಯ, ಸಿಮೆ
ೕನ್, 32 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್, ಮಲೂ್ಲಕ್ ಮತು್ತ ಶೆಮಯರ್.
33 ಾಷುಮ್, ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮತೆ್ತನೆ ೖ, ಮತ್ತತ್ತ, ಜಾ ಾದ, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಯೆರೇಮೈ, ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ
ಶಿಮಿ್ಮೕ. 34 ಾನೀ ಸಂ ಾನದ ಾದ ಾದೈ, ಅ ಾ್ರ ಮ್, ಊವೇಲ್ 35 ಬೆ ಾಯ, ಬೇದೆಯ, ಕೆಲೂಹು,
36 ವ ಾ್ಯ ಹ, ಮೆರೇ
ೕತ್, ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬ್, 37 ಮತ್ತನ ್ಯ, ಮತೆ್ತನೆ ೖ,
ಾಸೈ, 38 ಾನೀ, ಬಿನೂ್ನಯ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ,
39 ಶೆಲೆಮ್ಯ,
40
41
ಾ ಾನ್, ಅ ಾಯ,
ಮಕ್ನದೆಬೈ, ಾಷೈ, ಾರೈ,
ಅಜರೇಲ್, ಶೆಲೆಮ್ಯ, ಶೆಮಯರ್,
42 ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಮಯರ್ ಮತು್ತ
ೕಸೇಫ್. 43 ನೆಬೋ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಮತಿ್ತತ ್ಯ,
ಜಾ ಾದ, ಜೆಬೀನ, ಯದೆ್ದ ೖ,
ೕವೇಲ್ ಮತು್ತ ಬೆ ಾಯ. 44 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯಕುಲದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರು. *ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರು.

*

10:44 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
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ನೆಹೆಮೀಯನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಈ ಐತಿ ಾಸಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯನನು್ನ (ಯೆಹೋವನು ಸಂತೈ ಸುವನು)
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಬಹುತೇಕ ಾಗವನು್ನ ಅವನ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ
ದೃ ಷಿ ್ಟಕೋನದಿಂದ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಅವನ ಾರುಣ್ಯ ಅಥ ಾ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಪಷಿರ್ಯದ ಾಜನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ (ನೆಹೆಮೀಯ 1:11-2:1) ವೈ ಯಕಿ್ತಕ
ಾನಸೇವಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವ ವಯಸ್ಕ ಾಗಿ ಾವು ಅವನನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ. ಎಜ್ರ ನ ಪುಸ್ತಕದ
ಉತ್ತರ ಾಗ ಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದಬಹುದು ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಇವೆರಡು ಮೂಲತಃ
ಒಂದೇ ಕೃ ತಿಯೆಂದು ನಂಬು ಾ್ತರೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ. ಪೂ. 457-400 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಈ ಕೃ ತಿಯು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ, ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ
ಪಷಿರ್ ಾದವರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟತು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ನೆಹೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕದ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರು ಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ
ಸಂತತಿಯವರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವ ಾದುಕೊಂಡ ಆತನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಾಗೂ
ಆತನೊಂದಿಗಿರುವ ಅವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಓದು ಾರರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದನು. ದೇವರು ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ಜನರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಆಸಕಿ್ತ ವಹಿಸು ಾ್ತನೆ, ಅವರು ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯ ವನು್ನ ಪೂರೈ ಸು ಾ್ತನೆ. ಜನರು
ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರ ಹಿಂ ಾಲಕರ
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾ್ವಥರ್ಕೆ್ಕ
ಾವುದೇ ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ. ಬಡವರನು್ನ ಶೋಷಿಸ ಾರದೆಂದು ಶಿ್ರ ೕಮಂತ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಕುಲೀನರಿಗೂ ನೆಹೆಮೀಯನು ನೆನಪಿಸಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯನ
ದಲ ಅವಧಿ — 1:1-12:47
2. ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೆಹೆಮೀಯನ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ — 13:1-31
ನೆಹೆಮೀಯನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಹಕಲ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ನೆಹೆಮೀಯನ ಚರಿತೆ್ರ: ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಾಗರ್ಶಿಷರ್ ಾಸದಲಿ್ಲ* ಾನು
ಶೂಷನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ,† 2 ನನ್ನ ಸಹೋದರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಹ ಾನೀಯನೂ, ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ ಜನರೊಂದಿಗೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾನು ಅವರ
1

*

1:1

ಾಗರ್ಶಿಷರ್

ಾಸದಲಿ್ಲ ಖಿಸೆ್ಲವ್ ಅಥ ಾ “ಕಿಸೆ್ಲೕವ್” ತಿಂಗಳು

ಾಬಿಲೋನಿಯನ್

ಾ್ಯಲೆಂಡನರ್ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ತಿಂಗ ಾಗಿದೆ,

† 1:1 ಾನು ಶೂಷನ್
ಇದು ಹೀಬೂ್ರ ಾ್ಯಲೆಂಡನರ್ಲಿ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯ ದವರೆಗಿನ ಾ ಾವಧಿ ಾಗಿದೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಾರಸಿಯ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ
ದಲನೆಯ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ.ಪೂ. 465-425
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ, ನೆಹೆಮೀಯನು ಎ ಾಮ್ ದೇಶದ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಹತಿ್ತರ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
ನನಗೆ, “ಸೆರೆಯವರೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವವರು ಮ ಾ ಕಷ್ಟನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯು
ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ; ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಾನು ಈ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣವೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅತೆ್ತನು; ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಶೋಕಿಸು ಾ್ತ
ಉಪ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು. 5 ಆ ವಿ ಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಭಯಭಕಿ್ತಗೂ ಾತ್ರ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಕೃ ಾ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ,
6 ಕೃ ಪೆ ಾಡಿ ನನ್ನ
ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು.
ಾನು ಈಗ ಹಗಲಿರುಳೂ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾ್ತ ಅವರು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ; ಾನೂ, ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೂ
ಆ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 7 ಾವು ನಿನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದೆವು; ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಾವು ಕೈ ಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
8 ಆದರೂ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ‘ನೀವು ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮದ್ಯ ಚದುರಿಸಿಬಿಡುವೆನು; 9 ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಆ ಾಶದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟರೂ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೂಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಾಮ ಾ್ಥಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡುವೆನು’
ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆಯ ಾ್ಲ; ಆ ಾತನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.
10 “ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತ, ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮಗಳಿಂದ ವಿ
ೕಚಿಸಿದ ನಿನ್ನ
ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ ಆಗಿರು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. 11 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೃ ಪೆ ಾಡು; ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೂ, ನಿನ್ನ
ಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಈಹೊತು್ತ ಈ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಸಫಲ ಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆನು.
3 ಅವರು

2
ನೆಹೆಮೀಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ಾಜಾ ಹೊಂದಿದು್ದ
1 ಾನು ಅರಸನ ಾನಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ
ಚೈ ತ ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ* ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತಂದು ಅವನಿಗೆ

ಕೊಟೆ್ಟ ನು.
ಾನು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಮನಗುಂದಿದವನಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
2 ಅರಸನು ನನಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿರುವುದೇಕೆ? ನೀನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥನಂತೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು
ಮನೋವೇದನೆಯಿಂ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಾರಣ ಇರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ನನಗೆ ಮ ಾ ಭೀತಿಯುಂಟಾಯಿತು. 3 ಾನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ! ನನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ ಾಧಿಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾಗಿ, ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗಿವೆ;
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದದೆ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 4 ಆಗ ಅರಸನು,
“ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಯೇನು” ಎಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಾನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ,
5 ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟ ನು, “ಅರಸನೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವಿರುವು ಾದರೆ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ತಮ್ಮ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ ಾಧಿಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
6 ಾಣಿಯು ಅರಸನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅರಸನು ನನಗೆ, “ಪ್ರ
ಾಣಕೆ್ಕ ನಿನಗೆಷು್ಟ ಾಲ
ಬೇಕು?
ಾ ಾಗ ಹಿಂದಿರುಗುವಿ” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಾನು ಾಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಅರಸನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 7 ತರು ಾಯ ಾನು ಅರಸನಿಗೆ, “ನದಿ ಾಚೆಯ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು
*

2:1 ಚೈ ತ ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ಇದರ ಇಬಿ್ರ ಯ ಪದ ನಿ ಾನ್ ಅಂದರೆ
ತರು ಾಯ ನಡೆದ ಘಟನೆ.

ಾಚ್ರ್ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಏಪಿ್ರಲ್ ಮಧ್ಯ ದ ಸಮಯದವರೆಗೆ. ಇದು ಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳ
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ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಾದು ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವ ಾಗೂ
8 ಾಜವನ ಾಲಕ ಾದ ಆ ಾಫನು ದೇ ಾಲಯದ ಕೋಟೆಯ
ಾಗಿಲುಗಳು, ಪಟ್ಟಣದ ೌಳಿಗೋಡೆ,
ಾನು ಸೇರುವ ಮನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ತೊಲೆಗಳಿ ಾಗಿ ಮರಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ ಾಗೆ ಅರಸನು
ನನಗೆ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು, ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃ ಾಹಸ್ತ ಾಲನೆ ನನಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅರಸನು ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 9 ಅರಸನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ,
ಾಹುತರನೂ್ನ ನನೊ್ನಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಾನು ನದಿ ಾಚೆಯ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅರಸನ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು.
ನೆಹೆಮೀಯನು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದು್ದ
ಾ್ರ ಯೇಲರ ಹಿತಚಿಂತಕನೊಬ್ಬ ನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಹೋರೋನ್ ಪಟ್ಟಣದವ ಾದ
ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೂ, ಅ ್ಮೕನ್ ದೇಶದವ ಾದ ಟೋಬೀಯ ಎಂಬ ಾಸನಿಗೂ ತಲುಪಿ ಾಗ ಅವರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. 11 ಅನಂತರ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇದೆ್ದನು. 12 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ಾಗಿ ಾಡತಕ್ಕ ಾಯರ್ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ
ದೇವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ, ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲದು್ದ
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಾತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೆನು. ನನ್ನ ಾಹನಪಶುವಿನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ
ಪಶುವೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ಾನು ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಾಳುಬಿದ್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ನೋಡು ಾ್ತ, ಹೆ ಾ್ಬವು
ಬುಗೆ್ಗಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದೆನು. 14 ಅಲಿ್ಲಂದ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಲನು್ನ ಾದು ಅರಸನ ಕೊಳಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನು. ನನ್ನ ಾಹನಪಶುವಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. 15 ಅದ ಾರಣ
ಾನು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಹಳ್ಳದ ಬದಿಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದೆನು. ಆ ಮೇಲೆ ಪುನಃ
ತಗಿ್ಗನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆನು.
16
ಾನು ಆ ವರೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ,
ಾಜಕರಿಗೂ, ಶಿ್ರ ೕಮಂತರಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಕೆಲಸ
ಾಡುವ ಇತರರಿಗೂ ಏನೂ ತಿಳಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದೆ್ದನು, ಏನು
ಾಡಿದೆನು ಎಂಬುದು
ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 17 ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ದು ಾವಸೆ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ
ಮುಂದಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ; ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಾಳು ಬಿದಿ್ದದೆ, ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಡಲ್ಪಟಿ ್ಟರುತ್ತವೆ; ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಣ
ನಿಂದೆಯು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃ ಾಹಸ್ತವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾಲಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ಅರಸನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಅವರು, “ಬನಿ್ನರಿ, ಕಟೊ್ಟೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಒಳೆ್ಳೕ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಲು ಪರಸ್ಪರ ಧೈ ಯರ್ ನೀಡಿದರು.
19 ಹೋರೋನಿನವ ಾದ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ, ಅ
್ಮೕನ್ ದೇಶದವ ಾದ ಟೋಬೀಯ ಎಂಬ ಾಸನೂ,
ಅರಬಿಯ ಾದ ಗೆಷೆಮನೂ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಗೇಲಿ ಾಡಿ,
“ನೀವು ಇಲಿ್ಲ
ಾಡುವುದೇನು? ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?” ಎಂದು
20
ಕೇಳಿದರು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸಿಕೊಡುವನು.
ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಿಮ ಾದರೋ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾವ ಾಲೂ, ಹಕೂ್ಕ, ಹೆಸರೂ, ಾ್ಮರಕವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟ ನು.
10 ಇ

3
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರ ಪಟಿ್ಟ
1 ಹೀಗೆ ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ
ಾಜಕರೂ ಕುರಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಅದನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಮೆ್ಮ ಾ ಗೋಪುರದವರೆಗೆ ಗೋಡೆಕಟಿ್ಟ
ಅದನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಹನನೇಲ್ ಗೋಪುರದವರೆಗೂ ಕಟಿ್ಟದರು. 2 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆಚೆಗೆ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದವರು ಯೆರಿಕೋವಿನವರು; ನಂತರ ಇಮಿ್ರ ಯನ ಮಗ ಾದ ಜಕೂ್ಕರನು.
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ಮೀನು ಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ಹಸೆ್ಸ ಾಹನ ಮನೆಯವರು. ಇವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು ತಿರುಗುಣಿ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದರು. 4 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ ದುರಸಿ್ತ
ಾಡಿಸಿದವನು ಊರೀಯನ ಮಗನೂ ಹಕೊ್ಕೕಚನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆಗಿರುವ ಮೆರೇ ೕತ್. ಆ ಮೇಲೆ
ಬೆರೆಕ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಮೆಷೇಜಬೇಲನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆಗಿರುವ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್; ನಂತರ ಾನನ ಮಗ ಾದ
ಚಾದೋಕ್; ಮುಂದಕೆ್ಕ ತೆಕೋವದವರು. 5 ತೆಕೋವದವರಲಿ್ಲ ಶಿ್ರ ೕಮಂತ ಾದರೋ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಹೆಗಲನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
6 ಹಳೆಯ ಾಗಿದ್ದ ಾಗಿಲುಗಳ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದವರು ಾಸೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾದನೂ,
ಬೆಸೋದ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನೂ. ಇವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು,
ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದರು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ನದಿ ಾಚೆಯ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದವರೆಗೆ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನವ ಾದ ಮೆಲೆಟ್ಯ, ಮೇರೋನೋತಿನವ ಾದ
ಾದೋನ್. ಇವರೂ, ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಮತು್ತ
ಮಿಚ್ಪ ಊರುಗಳವರೂ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದ್ದರು. 8 ಇ ಾದ ನಂತರ ಹಹರ್ಯನ ಮಗ ಾದ

ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್; ಆ ಮೇಲೆ ಾಣಿಗ ಾದ ಹನನ್ಯ; ಇವರು ಅಗಲ ಾದ ಗೋಡೆಯವರೆಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದರು. 9 ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ,
ಹೂರನ ಮಗನೂ ಆದ ರೆಫಾಯನು ಅದರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. 10 ಇವರ ನಂತರ
ಹರೂಮಫನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗಿರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
11 ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು
ಾಡಿದನು.
ಇವನ ನಂತರ ಹಷಬೆ್ನಯನ ಮಗ ಾದ ಹಟೂ್ಟಷ್.
ಾಗವನೂ್ನ ಒಲೆಬುರುಜನೂ್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದವರು ಾರೀಮನ ಮಗ ಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನೂ,
ಪಹತ್
ೕ ಾಬ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಹಷೂ್ಷಬನು. 12 ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ, ಹಲೊ್ಲಹೇಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲಮ
ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತಿ್ರ ಯರು. 13 ತಗಿ್ಗನ ಾಗಿಲನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು ಾನೂನನೂ, ಜಾನೋಹ
ಊರಿನವರು. ಇವರು ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು, ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಾವಿರ
ಳದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
14 ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದವನು ಬೇತ್ ಹಕೆ್ಕರೆಮಿನ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ,
ರೇ ಾಬನ ಮಗನೂ ಆದ ಮಲಿ್ಕೕಯ. ಇವನು ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು, ತಿರುಗುಣಿ,
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು.
15 ಬುಗೆ್ಗ
ಾಗಿಲನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವನು ಮಿಚ್ಪದ ಒಡೆಯನೂ, ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯ ಮಗನೂ

ಆದ ಶಲೂ್ಲ ನ್. ಇವನು ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಕಿ ಾಗಿಲು, ತಿರುಗುಣಿ,
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿ ಾವೀದ ನಗರದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ಸೋ ಾನಗಳ ಈಚೆ ಅರಸನ ತೋಟದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿಲೋವ ಕೊಳದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 16 ಇವನ ನಂತರ ಾವೀದನ ಸ ಾಧಿಯ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೊಳ, ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಾಣ ಇವುಗಳವರೆಗೂ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು ಬೇತೂ್ಚರಿನ
ಒಡೆಯನೂ, ಅಜೂ್ಬಕನ ಮಗನೂ ಆದ ನೆಹೆಮೀಯನು.
17 ಇವನ ನಂತರ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದವರು ಲೇವಿಯರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ದಲು ಾನಿಯ ಮಗ ಾದ
ರೆಹೂಮ್ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣದವರೊಡನೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಕೆಯೀಲದ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ
ಹಷಬ್ಯ ಇವರು. 18 ಇವರ ನಂತರ ಇವರ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಯೀಲದ *ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ,
ಹೇ ಾ ಾದನ ಮಗನೂ ಆದ ಬವೆ್ವ ೖ†. 19 ಇವನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಆಯುಧ ಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಎದುರಿಗಿರುವ ಾಗವನು್ನ
ಮಿಚ್ಪದ ಅಧಿ ಾರಿಯೂ ಯೇಷೂವನ ಮಗ ಏಜೆರನು ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದನು. 20 ಇವನು ಆಚೆ
ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನ ಮನೆಯ
*

3:18 ಕೆಯೀಲದ ಎರಡನೆಯ

†

3:18 ಬವೆ್ವ ೖ ಅಥ ಾ ಬಿನೂ್ನಯ್.
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ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಜಕೆ್ಕ ೖ ಯ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದನು. 21 ಇವನು
ಆಚೆ ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅದೇ ಮನೆಯ
ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, ಹಕೊ್ಕೕಚನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಊರೀಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಮೆರೇ ೕತನು ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದನು.
22 ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದವರು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಾಜಕರು. 23 ಇವರ ನಂತರ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಮತು್ತ ಹಷೂ್ಷಬರು; ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದರು. ಇವರ ನಂತರ ಅನನ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ
ಾಸೇಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಜಯರ್.
ಇವನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಡಿದನು. 24 ಇವನ ನಂತರ ಅಜಯರ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ
ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವನು ಹೇ ಾ ಾದನ ಮಗ ಾದ ಬಿನೂ್ನಯ್.
25 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಮೀರಿನಿಂತಿರುವ
ಮೂಲೆ ಗೋಪುರದ ಎದುರಿನ ಾಗವನು್ನ ಊಜೈ ಯನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಲನೂ. ಇವನ ನಂತರ
ಪರೋಷನ ಮಗ ಾದ ಪೆ ಾಯನೂ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದರು. 26 ಈಗ ಮೂಲೆ ಗೋಪುರ ಮತು್ತ ನೀರು
ಾಗಿಲಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗಿರುವ ಓಫೇಲ್ ಗುಡ್ಡವು ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿತು್ತ. 27 ಆ ದೊಡ್ಡ
ಮೂಲೆ ಗೋಪುರದ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಫೇಲ್ ಗೋಡೆಯವರೆಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ
ತೆಕೋವದವರು ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದರು.
28

ಾಜಕರು ಕುದುರೆ ಾಗಿಲಿನ ಆಚೆ ದಿನೆ್ನಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ
ಎದುರಿನ ಾಗಗಳನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದರು. 29 ಇವರ ನಂತರ ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ ಾದ ಚಾದೋಕನು
ತನ್ನ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗಿರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದನು. ಇವನ ನಂತರ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಶೆಕನ್ಯ ನ ಮಗ ಶೆ ಾಯನು. 30 ಇವನ ನಂತರ ಶೆಲೆಮ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಹನನ್ಯ; ಗೋಡೆಯ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವನು ಚಾ ಾಫನ ಆರನೆಯ ಮಗ ಾದ ಾನೂನ್. ಇವನ
ನಂತರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂದೆ ಬೆರೆಕ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡನು.
31 ಇನೂ್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರ ಮಲಿ್ಕೕಯ.
ಇವನು ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು ಸೇರಿಬರುವ
ಾಗಿಲಿನೆದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರ ಮತು್ತ ವತರ್ಕರ ಕೇರಿಯ ವರೆಗೂ ಮತು್ತ
ಮೂಲೆಯುಪ್ಪರಿಗೆಯವರೆಗೂ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದನು. 32 ಈ ಮೂಲೆಯುಪ್ಪರಿಗೆಗೂ ಕುರಿ ಾಗಿಲಿಗೂ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿದವರು ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು ಮತು್ತ ವತರ್ಕರು.

4
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದು್ದ
ಾವು ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಸುದಿ್ದಯು ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವನು ಬಹಳ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚ ನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಗೇಲಿ
ಾಡಿದನು. 2 ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮತು್ತ
ಸ ಾಯರ್ದ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರ ಮುಂದೆಯೂ, “ಬಲಹೀನ ಾದ ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾಡುವುದೇನು? ಇವರು
ತಮ್ಮ ನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವರೋ? ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವರೋ? ಈ ದಿನವೇ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮುಗಿಸುವರೇನು? ಸುಟು್ಟಹೋದ ಪಟ್ಟಣದ ಧೂಳಿನ ಾಶಿ
ಳಗೆ ಹುಗಿದುಹೋದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಬದುಕಿಸಲೂ ಾಧ್ಯ ವೇ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಅ ್ಮೕನಿ ಾದ
ಟೋಬೀಯನು, “ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಅವರು ಕಟು್ಟವ ಕಲು್ಲಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನರಿ ಾರಿದರೆ
ಅದು ಉರುಳಿ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವುದು” ಎಂದನು.
4 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೇಳು, ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಎಷು್ಟ ಹೀ
ಾಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ! ಈ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡು. ಅವರು ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ಸೂರೆಹೋಗುವಂತೆ ಾಡು. 5 ಅವರ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
1
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ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ; ನಿನೆ್ನದುರಿಗಿರುವ ಅವರ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡಬೇಡ. ಕಟು್ಟವವರ ಮುಂದೆಯೇ ಅವರು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕಿ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.
6 ಆದರೂ ಾವು ಕಟು್ಟ ವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಜನರು ಅದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಗೋಡೆಯೆ ಾ್ಲ ಅಧರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ಸಮ ಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಾಯಿತು. 7 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ, ಟೋಬೀಯನೂ,
ಅರಬಿಯರೂ, ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ, ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ
ಾಯರ್ವು ಮುಂದುವರಿದು, ಅದರ ಸಂದುಗಳು ತಿರುಗಿ ಸರಿ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡರು. 8 ಾವು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅವರನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿಕೊಂಡರು. 9 ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ರೆಯಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರು ಬರುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ಾವಲು ಾರರನಿ್ನರಿಸಿದೆವು.
10 ಇತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಹೊರೆ ಹೊರುವವರ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು, ಧೂಳಿನ
ಾಶಿಯು
ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ; ಈ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದು ನಮಿ್ಮಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು. 11 ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ವಿರೋಧಿಗಳು, “ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ, ಗೋಚರ ಾಗದಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ ಅವರೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡೋಣ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಅವರ ನೆರೆಯೂರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು ಬಂದು ನಮಗೆ, ನೀವು
ಾವ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ
ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಆಗ
ಾನು ಜನರಿಗೆ ಕತಿ್ತ, ಬಿಲು್ಲ, ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದಣ ತ ಾ್ಗದ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಗೋತ್ರ ಗೋತ್ರ ಗ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. 14 ಆಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ ಅವರ
ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಶಿ್ರ ೕಮಂತರನೂ್ನ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಉಳಿದ ಜನರನೂ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಹಗೆಗಳಿಗೆ
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿ ಾಗಿಯೂ, ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯೂ, ಹೆಂಡತಿಯರಿ ಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಹೋ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 15 ನಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳು ತಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ ನಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತೆಂದೂ ದೇವರು ಅದನು್ನ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಡಿದನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದರು. ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ರರಂಭಿಸಲು ತೊಡಗಿದೆವು.
16 ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು, ಅಧರ್
ಮಂದಿ ಕವಚವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಜಿರ್, ಗು ಾಣಿ, ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಅದೇ
ಪ್ರ ಾರ ಈ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಗೋಡೆಕಟು್ಟವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತರು.
17 ಹೊರೆ ಹೊರುವವರು ಒಂದು ಕೈ ಯಿಂದ ಹೊರೆಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇನೊ್ನಂದು ಕೈ ಯಿಂದ ಈಟಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 18 ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದನು.
ಾನಂತೂ ಕೊಂಬೂದುವವನೊಬ್ಬ ನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ.
19 ಾನು ಶಿ್ರ ೕಮಂತರಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ, “ ಾವು
ಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ
ದೊಡ್ಡದೂ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದೂ್ದ ಆಗಿದೆ; ಾವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚದರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ದೂರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ. 20 ನಿಮಗೆ ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿಯು ಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವುದೋ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ
ಹತಿ್ತರ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 21 ಹೀಗೆ
ಾವು ಅರುಣೋದಯದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಮೂಡುವವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಅಧರ್
ಮಂದಿ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ, ಾನು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಆಳುಗಳು
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಾವ ಾಗಿರುವಂತೆಯು ಾಗೂ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡಿಸುವಂತೆಯು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಆಳುಗ ಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದೆನು. 23 ಾನೂ ನನ್ನ
ಸಹೋದರರೂ, ಸೇವಕರೂ, ಮೈ ಾವಲಿನವರೂ ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
ನೀರನು್ನ ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು*.
*

4:23 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ನೀರನು್ನ ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು ಅಥ ಾ ಪ್ರ ತಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.
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ನೆಹೆಮೀಯನ ಪರಹಿತಚಿಂತನೆಯೂ ಔ ಾಯರ್ವೂ
ತರು ಾಯ ಜನರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬಹಳ ಗೋ ಾಡ ತೊಡಗಿದರು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ ಾವೂ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಹು
ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಾ್ಕಗಿ ಾನ್ಯ ವು ಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು,
“ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಹೊಲ, ಾ್ರ ತೋಟ, ಮನೆಗಳನು್ನ ಒತೆ್ತ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಮತು್ತ ಕೆಲವರು, “ಅರಸನ ಸ ಾರ್ರಕೆ್ಕ ಕಂ ಾಯ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ನಮ್ಮ
ಹೊಲ ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನು್ನ ಾಲ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5 ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಕುಲವೂ ನಮ್ಮ ಕುಲವೂ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದೇ
ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪರರಿಗೆ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಯತ್ನವೆಲ್ಲ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತು. ನಮ್ಮ
ಹೊಲ ಾ್ರ ತೋಟಗಳು ಪರರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದವು ಎಂದು ಗೊಣ ಾಡಿದರು. 6 ಅವರ ಬೊಬೆ್ಬಯನೂ್ನ,
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಾನು ಬಹಳ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡೆನು. 7 ಾನು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು
ಶಿ್ರ ೕಮಂತರಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದೆಂದರೇನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮ ಾಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ 8 ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ನಮಿ್ಮಂ ಾಗುವಷು್ಟ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ವರನು್ನ ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಈಗ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಾರಿಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ಈಗ ಅವರನು್ನ ಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇನು”
ಎನ್ನಲು ಅವರು ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು. 9 ಆನಂತರ ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವಲ್ಲ; ಾವು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯ ಜನರ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ. 10 ಾನೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ಸೇವಕರೂ ಸಹ
ಅವರಿಗೆ ಹಣವನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ವನೂ್ನ ಾಲ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. ಬಡಿ್ಡತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ. 11 ಅವರ ಹೊಲ, ಾ್ರ ತೋಟ, ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ತೋಪು, ಮನೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ಕೊಟ್ಟ ಹಣ, ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೂರಕೆ್ಕ ಒಂದರಂತೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ
ಬಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ ಾವು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ, ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಾನು ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ಾತಿನಂತೆ
ನಡೆಯುವು ಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಸಿದೆನು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನಡು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, “ಈಗ ಕೊಟ್ಟ
ಾತನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ ದೇವರು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದಲೂ,
ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾಡಿಸಿ ಬಿಡಲಿ; ಅವನು ಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆಯೇ ಬರಿ ಾಗಲಿ”
ಅಂದೆನು. ಕೂಡಲೆ ಸಭೆಯವರೆ ಾ್ಲ, “ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ
ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡರು. 14 ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಿಂದ
ಮೂವತೆ್ತರಡನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಾ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಭತ್ಯ ದಿಂದ
ಜೀವನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 15 ನನಗಿಂತ
ದಲಿದ್ದ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾರ ಾಕಿ ಅವರಿಂದ
ದಿನಕೆ್ಕ ನಲ್ವತು್ತ ರೂ ಾಯಿಯ ಆ ಾರವನೂ್ನ, ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸೇವಕರೂ
ಜನರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ನಡೆಸಿದರು. ಾ ಾದರೋ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ
ಾಗೆ
ಾಡದೆ ಆ ೌಳಿಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿದೆ್ದನು. 16 ಮತು್ತ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ
ಪ್ರ ತಿದಿನ ಆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬರುವಂತೆ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
17 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನೂರೈ ವತು್ತ ಮಂದಿ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದವರೂ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಪ್ರ ತಿದಿನ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಆರು ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕುರಿ, ಕೆಲವು ಪ ಗಳು ನಮ್ಮ ಭೋಜನ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಹತು್ತ ದಿನಕೊ್ಕಮೆ ್ಮ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ
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ನೆಹೆಮೀಯನು 5:19

670
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ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯ ವಸೆ್ಥ ಾಡಿದೆ. ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಆ ಜನರು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಕೆಲಸವು ಬಹು ಕಠಿಣ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಾನು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಭತ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 19 ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ಾನು ಆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಳಿತನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು
ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆ.

6
ನೆಹೆಮೀಯನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಒಳಸಂಚು
1 ಾನು
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದೆನು, ಆದರೆ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಇನೂ್ನ ಇಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂಣರ್ ಾಯಿತೆಂಬುದು ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್, ಟೋಬೀಯ, ಅರಬಿಯ ಾದ
ಗೆಷೆಮ್ ಇವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್, ಗೆಷೆಮರು
ನನಗೆ, “ಓನೋ ಸಮಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಾ್ರ ಮದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 3 ಆಗ ಾನು
ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವುಂಟು; ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು; ಾನು ಬರಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
4 ಅವರು ಾಲು್ಕ ಾರಿ ನನಗೆ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಾನು ಅದೇ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ನು.
5 ಐದನೆಯ
ಾರಿ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ಅದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ತೆರೆದಿರುವ ಒಂದು ಪತ್ರ ವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ಅದರಲಿ್ಲ “ಗೆಷೆಮ್ ಎಂಬುವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ,
ನೀನೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ; ಆದುದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತರುವೆ ಮತು್ತ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಅರಸ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಜನರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬದೆ.
7 ಇದಲ್ಲದೆ, ‘ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿರು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದ ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಈ ಸುದಿ್ದ
ಾಜನಿಗೂ ತಲುಪಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸೋಣ ಾ” ಎಂದು ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿತು್ತ.
8 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ನೀನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು
ಾವುದು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ನೀನೇ
ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 9 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ, “ಇವರ ಕೈ ಗಳು
ೕಲು ಬಿದು್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸದೆ ಇರಲಿ” ಎಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು. ಆದರೆ
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸು ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆನು 10 ಆನಂತರ
ಾನು ಮೆಹೇಟಬೇಲನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ದೆ ಾಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಶೆ ಾಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಅವನು
ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ನನಗೆ, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಈ ಾತಿ್ರ ಯೇ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಾವಿಬ್ಬರೂ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗಭರ್ಗುಡಿ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಅದರ ಕದಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊ ್ಳೕಣ ಾ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಾನು, “ನನ್ನಂಥ ಪುರುಷನು ಓಡಿಹೋಗುವುದು
ೕಗ್ಯ ೕ? ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನಂಥವನು
ಾ್ರ ಣರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಗಭರ್ಗುಡಿ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಬಹುದೇ? ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟ ನು. 12 ಾನು
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರ ಾಡಿ ಾಗ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಾಲ, ಾನ, ವಚನವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಪ್ರ ಾದನೆ ನುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಇವನನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದವನು ದೇವರಲ್ಲ, ಟೋಬೀಯನೂ, ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ
ಇವನಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟು್ಟ ಾಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 13 ಾನು ಅಂಜಿಕೊಂಡು
ಇವನ ಾತಿನಂತೆ ನಡೆದು ದೋಷಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಂದೆಗೂ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿಗೂ ಒಳ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು
ಇವನಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. 14 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಟೋಬೀಯ, ಸನ್ಬಲ್ಲಟರು ಾಡಿದ ಈ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ; ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾದ ನೋವದ್ಯ ಮತು್ತ ಇತರ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ.
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದು್ದ
ಾದ್ರ ಪದ ಾಸದ ಇಪ್ಪತೆ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು. ಅದನು್ನ ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ
ಒಟು್ಟ ಐವತೆ್ತರಡು ದಿನಗಳು ಬೇ ಾದವು. 16 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗ ಾದ ಸುತ್ತಣ ಎ ಾ್ಲ
15 ಗೋಡೆಯು
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ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ ಅವರು ಭಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸೊಕ್ಕನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಹಳ ಮನಗುಂದಿ ತಗಿ್ಗ
ಹೋದರು.
ಈ ಾಯರ್ವು ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 17 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಶಿ್ರ ೕಮಂತರಿಗೂ ಟೋಬೀಯನಿಗೂ ಬಹಳ ಪತ್ರ
ವ್ಯ ವ ಾರಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 18 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆರಹನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕನ್ಯ ನ ಅಳಿಯ ಾಗಿದ್ದ
ಾಗೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನೆಂಬ ಬೆರೆಕ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ
ವಶ ಾಗಿದ್ದರು. 19 ಅವರು ಅವನ ಒಳೆ್ಳತನವನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ವಣಿರ್ಸು ಾ್ತ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಟೋಬೀಯನೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

7

ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಾನು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದೆನು; ಾ್ವರ ಾಲಕರನೂ್ನ,
ಾಯಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ನೇಮಿಸ ಾಯಿತು. 2 ಆನಂತರ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹ ಾನಿಗೂ, ಬಹಳ
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನೂ, ಕೋಟೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯೂ ಆದ ಹನನ್ಯ ನಿಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು. 3 ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ಬಿಸಿಲೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯ ಾರದು; ಾವಲು ಾರರು ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗ ಳಗೆ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ,
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾವಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವರ ಮನೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಾವಲಿರುವಂತೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.
1

ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರ ಪಟಿ್ಟ
ಪಟ್ಟಣವು ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು
ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಮನೆಗಳನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 5 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಗಣ್ಯರನು್ನ, ಶಿ್ರ ೕಮಂತರನೂ್ನ,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಾ ಾರಣ ಜನರನೂ್ನ ಜನಗಣತಿ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ದಲು ಬಂದವರ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 ಾಬಿಲೋನಿನ
ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶ ಾದ ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 7 ಅವರು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್,
ಯೇಷೂವ, ನೆಹೆಮೀಯ. ಅಜಯರ್, ರಗಮ್ಯ, ನಹ ಾನೀ,
ದೆರ್ಕೈ, ಬಿ ಾ್ಷ ನ್, ಮಿಸೆ್ಪರೆತ್, ಬಿಗೆ್ವ ೖ,
ನೆಹೂಮ್, ಾಣ ಎಂಬ ಾಯಕರೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾರೆಂದರೆ:
4

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ

ಾನ್ಯ ಪುರುಷರ ಸಂಖೆ್ಯ

8 ಪರೋಷಿನವರು - 2,172.
9 ಶೆಫಟ್ಯ ನ ಸಂ ಾನದವರು - 372.

ಾನದವರು - 652.
ಾಬಿನವ ಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ
12 ಏ ಾಮಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 1,254.
13 ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 845.
14 ಜಕೆ್ಕ ೖ ಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 760.
15 ಬಿನೂ್ನಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 648.
16 ಬೇಬೈ ಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 628.
17 ಅಜಾ್ಗದಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 2,322.
18 ಅದೋನೀ ಾಮಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 667.
19 ಬಿಗೆ್ವ ೖ ಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 2,067.
20 ಆದೀನನ ಸಂ ಾನದವರು - 655.
10 ಆರಹನ ಸಂ
11 ಪಹತ್
ೕ

ೕ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರು - 2,818.
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ನೆಹೆಮೀಯನು 7:65

ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸಂ ಾನದವರು - 98.
ಾನದವರು - 328.
ಾನದವರು - 324.
24 ಾರಿಫಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 112.
25 ಗಿಬೊ್ಯ ೕನಿನ ಸಂ ಾನದವರು - 95.
26 ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಮತು್ತ ನೆಟೋಫ ಊರಿನವರು - 188.
27 ಅ ಾತೋತ್ ಊರಿನವರು - 128.
28 ಬೇತಜಾ್ಮ ವೇತಿನ ಊರಿನವರು - 42.
29 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯ ರೀಮ್, ಕೆಫೀ ಾ ಮತು್ತ ಬೇರೋತ್ ಊರಿನವರು - 743.
30 ಾ ಾ ಮತು್ತ ಗೆಬ ಊರಿನವರು - 621.
31 ಮಿ ಾ್ಮ ಸಿನವರು - 122.
32 ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರು - 123.
33 ಎರಡನೆಯ ನೆಬೋವಿನವರು - 52.
34 ಎರಡನೆಯ ಏ ಾಮಿನವರು - 1,254.
35 ಾರಿಮನವರು - 320.
36 ಯೆರಿಕೋವಿನವರು - 347.
37 ಲೋದ್, ಾದೀದ್, ಮತು್ತ ಓನೋ ಊರಿನವರು - 721.
38 ಸೆ ಾಹನವರು - 3,930.
39
ಾಜಕರಲಿ್ಲ - ಯೆ ಾಯನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಯೇಷೂವನ ಮನೆಯವರು - 973.
40 ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂ ಾನದವರು - 1,052.
41 ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂ ಾನದವರು - 1,247.
42 ಾರಿಮನ ಸಂ ಾನದವರು - 1,017
43 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ - ಹೋದವ್ಯ ನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಯೇಷೂವ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಸಂ ಾನದವರು - 74.
44 ಾಯಕರಲಿ್ಲ; ಆ ಾಫನ ಸಂ ಾನದರು - 148.
45
ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ; ಶಲೂ್ಲಮ್, ಆಟೇರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಹಟೀಟಾ, ಶೋಬೈ ಇವರ
ಸಂ ಾನದವರು ಒಟು್ಟ - 138.
46 ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ; ಜೀಹ, ಹಸೂಫ, ಟ ಾ್ಬ
ೕತ್ ಸಂ ಾನದರು, 47 ಕೇರೋಸ್,
ಸೀಯ, ಾದೋನ್ ಸಂ ಾನದರು, 48 ಲೆ ಾನ, ಹ ಾಬ, ಸಲೆ್ಮ ೖ ಸಂ ಾನದರು, 49 ಾ ಾನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್,
ಗಹರ್ ಸಂ ಾನದರು, 50 ರೆ ಾಯ, ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ ಸಂ ಾನದರು, 51 ಗಜಾ್ಜಮ್, ಉಜ್ಜ, ಾಸೇಹ
ಸಂ ಾನದವರು, 52 ಬೇಸೈ, ಮೆಯನೀಮ್, ನೆಫೀಷೆಸೀಮ್ ಸಂ ಾನದವರು, 53 ಬಕೂ್ಬಕ್, ಹಕೂ್ಕಫ,
ಹಹೂರ್ರ್ ಸಂ ಾನದವರು, 54 ಬಚೂ್ಲತ್, ಮೆಹೀದ, ಹಷರ್ ಸಂ ಾನದವರು 55 ಬಕೋರ್ಸ್, ಸೀಸೆರ,
ತೆಮಹ ಸಂ ಾನದವರು, 56 ನೆಚೀಹ, ಹಟೀಫ ಸಂ ಾನದವರು. 57 ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಸೋಟೈ, ಸೋಫೆರೆತ್, ಪೆರೀದನ ಸಂ ಾನದವರು, 58
ಾಲ, ದಕೋರ್ನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್ ಸಂ ಾನದವರು,
59 ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್,
ೕಕೆರೆತ್ ಹಚೆ್ಚ ಾಯೀಮ್, ಆ ೕನ್ ಸಂ ಾನದವರು. 60 ಎ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇವಕರೂ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರು ಒಟು್ಟ 392 ಮಂದಿ. 61 ತೇಲೆ್ಮಲಹ, ತೇಲ್ಹಷರ್, ಕೆರೂಬ್,
ಆದೊ್ದೕನ್ ಮತು್ತ ಇಮೆ್ಮೕರ್, ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಗಳ ವಂ ಾವಳಿಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ಾವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಂಬುದನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸ ಾರದವ ಾದ, 62 ದೆ ಾಯ, ಟೋಬೀಯ, ನೆಕೋದ
ಇವರ ಸಂ ಾನದವರು - 642. 63
ಾಜಕರಲಿ್ಲ: ಹೋ ಾಯ, ಹಕೊ್ಕೕಚ್, ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಇವರ
ಸಂ ಾನದವರು ತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿಯ ಾಖಲೆ ತೋರಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಎಂಬುವನು
ಗಿ ಾ್ಯ ದ ್ಯ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖ ಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒ ಾ್ಬಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 64 ಇವರು ತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವು ಸಿಕ್ಕದ ಾರಣ ಅವರನು್ನ
ಅಶುದ್ಧರೆಂದು
ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. 65 *ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮುಗಳ ಮೂಲಕ
21 ಆಟೇರಿನವ

22 ಾಷುಮಿನ ಸಂ
23 ಬೇಚೈ ಯನ ಸಂ

*

7:65 ವಿ

ೕ 28:30 ನೋಡಿರಿ.
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ದೈ ವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ ಾಜಕನು ಬರುವ ತನಕ ಇವರು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಭೋಜನ ಾಡ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 66 ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಒಟು್ಟ
67 ಈ ಸಂಖೆ್ಯ ಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡದ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಅರವ ಾ್ತಗಿತು್ತ.
ಅವರ ಸೇವಕ ಸೇವಕಿಯರು ಏಳು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಮಂದಿ. ಅವರ ಾಯಕರೂ
ಾಯಕಿಯರೂ ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆ ದು ಮಂದಿ. 68 ಅವರಿಗೆ ಏಳು ನೂರ ಮೂವ ಾ್ತರು ಕುದುರೆಗಳೂ, ಇನೂ್ನರ
ನಲ್ವತೆ ದು ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳೂ†, 69 ಾನೂರ ಮೂವತೆ ದು ಒಂಟೆಗಳೂ ಆರು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರಿಪ್ಪತು್ತ

ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು.
70 ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಧನ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದರು. ತಿ ಾರ್ ಾ
ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯ ಗಳು,‡ ಐವತು್ತ
ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಐನೂರಮೂವತು್ತ
ಾಜಕವಸ್ತ ್ರ ಗಳು. 71 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರು
ಕಟ್ಟಡದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು್ದ - ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯ ಗಳು,§ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳ; 72 ಉಳಿದ ಜನರು ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯ ಗಳು,* ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊ ಾ
ಬೆಳಿ್ಳ†, ಅರುವತೆ್ತೕಳು ಾಜಕವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ನೀಡಿದರು.

73 ಹೀಗೆ
ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು,
ಾ್ವರ ಾಲಕರು,
ಾಯಕರು,
ಾ ಾರಣ ಜನರು
ಸೇರಿದವರು, ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಅಂತೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ
ಾಡತೊಡಗಿದರು.

8

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾ ಾಯಣ
1 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ನೀರು ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ
ಎಜ್ರ ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 2
ಾಜಕ ಾದ ಎಜ್ರ ನು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರು ನೆರೆದಿದ್ದ
ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ತಂದನು.
3 ನೀರು ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರ ಹಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಸಿ್ತ ೕಪುರುಷರ ಮುಂದೆ
್ರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದವರೆಗೂ ಓದಿದನು. ಜನರು ಆಲಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
4 ಧ
ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರ ನು ಾ ಾಯಣ ಾ್ಕಗಿ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಂತನು.
ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತಿ್ತತ ್ಯ, ಶೆಮ, ಅ ಾಯ, ಊರೀಯ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ,
ಾಸೇಯ ಎಂಬುವರೂ,
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಪೆ ಾಯ, ಮಿ ಾಯೇಲ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಾಷುಮ್, ಹಷ್ಬ ಾ್ದನ, ಜೆಕಯರ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್
ಎಂಬುವರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 5 ಸವರ್ಸಮೂಹಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಜ್ರ ನು
ಜನರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತೆರೆದ ಕೂಡಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ ನಿಂತರು. 6 ಎಜ್ರ ನು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಾಗ, ಸವರ್ಜನರೂ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಎಂದು ಹೇಳಿ
ನೆಲದವರೆಗೂ ತಲೆ ಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಆಪಿರ್ಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 7 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಷೂವ, ಾನೀ,
ಶೇರೇಬ್ಯ,
ಾಮಿನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಶಬೆ್ಬತೆ ೖ, ಹೋದೀಯ, ಾಸೇಯ, ಕೆಲೀಟ, ಅಜಯರ್,
ೕಜಾ ಾದ್,
ಾ ಾನ್, ಪೆ ಾಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಧಮರ್ನಿಯಮದ ಾರವನು್ನ ಜನರು ಗ್ರ ಹಿಸುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
8 ಜನರು ಎದು್ದನಿಂತ ನಂತರ ಅವರು ದೇವರ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಓದು ಾ್ತ ಅದರ
9 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಧ
ಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಾಗ ಜನರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ೕರ್ಪದೇಶ
†

7:68 ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆ ದು ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳೂ ಈ

ಾಕ್ಯ ವು ಇಬಿ್ರ ಯ ಹಸ್ತಪ ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಸುರುಳಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ.

ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯ ಗಳು, ಅಂದರೆ 8.5 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರ.

§

‡

7:70

ಾವಿರ

7:71 ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯ ಗಳು, ಅಂದರೆ 170 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ

ಬಂ ಾರ. * 7:72 ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯ ಗಳು, ಅಂದರೆ 170 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರ.
ಅಂದರೆ 1,100 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.

†

7:72 ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳ
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ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತ ಅಳುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಹೆಮೀಯನೂ, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ
ಎಜ್ರ ನೂ, ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಲೇವಿಯರೂ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಅಳು ಾ್ತ ಇರಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ನೆಹೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ,
“ಹೋಗಿ, ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನವನೂ್ನ, ಮಧುರ ಾನವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡದವರಿಗೆ
ಾಲನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದುಃಖಪಡಬೇಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು. 11 ಲೇವಿಯರೂ ಜನರಿಗೆ, “ಸುಮ್ಮ ನಿರಿ,
ಇದು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ, ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿದರು. 12 ತಮಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾಲನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಪಣರ್ ಾಲೆಯ ಜಾತೆ್ರ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರೂ, ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ
ಅಧ್ಯಯನ ಾ್ಕಗಿ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರ ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದರು. 14 * ೕಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ದೊರಕಿದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಜಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಬಿ ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಬೇಕು. 15 ಇದು ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಡಂಗುರದಿಂದ
ಾರಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ
ಾಸನವು
ೕಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೊರಕಿದ
ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಅದರಲಿ್ಲ, “ಆ ಬಿ ಾರಗಳಿ ಾಗಿ ಜನರು ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಲೀವ್
ಮರ, ಾಡು ಒಲೀವ್, ಸುಗಂಧ, ಖಜೂರ್ರ ಮುಂ ಾದ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ದಟ್ಟ ಾದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು.” 16 ಈ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಜನರು ಹೋಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗಳ, ಾಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀರು ಾಗಿಲು,
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಾಗಿಲು ಇವುಗಳ ಮುಂದಣ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
17 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಾಲದಿಂದ ಆ ವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹೀಗೆ
ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಸವರ್ ಸಮೂಹದವ ಾದರೋ ಬಿ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 18 ಎಜ್ರ ನು
ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ
ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ದೇವರ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾ ಾಯಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಉತ್ಸವದ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಯಿತು. ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ
ಸಭೆ ಸೇರಿತು.
13 ಮರುದಿನ

9

ಾಪನಿವೇದನೆಯ ದಿನ
ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಉಪ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಗೋಣೀತಟ್ಟ ನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ* ಮಣು್ಣ ಾಕಿಕೊಂಡು ನೆರೆದು ಬಂದರು. 2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಂ ಾನದವರು
ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯಕುಲದವರಿಂದ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನೂ್ನ,
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. 3 ಅವರು ಮೂರು ಾಸುಗಳವರೆಗೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಾ ಾಯಣ ಾಡಿದರು. ತರು ಾಯ ಇನೂ್ನ ಮೂರು ಾಸು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ
ಬಿದು್ದ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. 4 ಯೇಷೂವ, ಾನೀ ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಶೆಬನ್ಯ, ಬುನಿ್ನೕ, ಶೇರೇಬ್ಯ,
ಾನೀ, ಕೆ ಾನೀ ಎಂಬುವವರು ಲೇವಿಯರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. 5 ಆನಂತರ ಲೇವಿಯ ಾದ ಯೇಷೂವ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್,
ಾನೀ, ಹಷಬೆ್ನಯ, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಹೋದೀಯ, ಶೆಬನ್ಯ, ಪೆತಹ್ಯ ಎಂಬುವವರು, “ಏಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
1

*

8:14

ಾಜ 23:33-36,39-43; ಧ

ೕರ್ 16:13-15 ಅನು್ನ ನೋಡಿರಿ

*

9:1 ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಥ ಾ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ.
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನೇ, ಸವರ್ಸು್ತತಿ ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಗೂ
6 ಯೆಹೋವನೇ ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ
ಮೀಗಿ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಾಮಕೆ್ಕ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ.
ದೇವರು; ನೀನು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವನೂ್ನ, ಅದರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರ
ಮೇಲಿರುವುದನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜಲಚರಗಳನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ, ಸಮಸ್ತ ಾ್ರ ಣಿಗಳಿಗೂ
7 ಯೆಹೋವನೇ,
ಜೀವಕೊಡು ಾತ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
ಆ ಾಶಸೈ ನ ್ಯ ದವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅ ಾ್ರ ಮನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಊರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರ ಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ
ಅಬ್ರ ಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನೀನೇ. 8 ಅವನು ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನೆಂದು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ,
ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು ಇವರ
ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು. 9 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ, ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ರೆಯಿಟಾ್ಟ ಗ ನೀನು ಆಲಿಸಿದಿ. 10 ಐಗುಪ ರು ಗವಿರ್ಗ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಕುಗಿ್ಗಸಿ ಾಗ, ನೀನು ಫರೋಹನಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲಯು, ಅವನ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಈಗ ನಿನಗಿರುವ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
11 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸಮುದ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲದಲೆ್ಲೕ
ಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಭೇದಿಸಿದಿ್ದೕ. ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದವರನು್ನ ಕಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಮ ಾಜಲ ಾಶಿಯ ತಳದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ. 12 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಾಗಿಯೂ, ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳಕುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ನ ಸ್ತಂಭ ಾಗಿಯೂ ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಡೆದೆ. 13 ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರೊಡನೆ
ಾತ ಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನೀತಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ,
14 ನಿನ್ನ
ಯ ಾಥರ್ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೂ್ನ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ.
ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ನಿನಗೆ ಮೀಸ ಾದ ಸಬ್ಬತೆಂಬ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ. 15 ಅವರಿಗೆ ಹಸಿ ಾ ಾಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಾ ಾರಿ ಾಗ ಬಂಡೆ
ಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ಬರ ಾಡಿ, ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ.
16 ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಗವಿರ್ಗ ಾಗಿ ಹಠಹಿಡಿದು, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು. 17 ನೀನು
ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮರೆತು, ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ಹಠಹಿಡಿದು, ತಮಗೊಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು,
ದಲಿನಂತೆ
ಾಸ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀ ಾದರೋ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ, ಕನಿಕರ
ದಯೆಗಳುಳ್ಳವನೂ, ದೀಘರ್ ಾಂತನೂ, ಕೃ ಾಳುವೂ ಆಗಿರುವ ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಅವರ
ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 18 ಅವರು ತಮಗೆ ಎರಕದ ಬಸವನನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು ಇದೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿ ಾಗಲೂ,
19 ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಾದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಮೇಘಸ್ತಂಭವೂ, ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದ ಅಗಿ್ನ ಸ್ತಂಭವೂ,
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ ಾಡಿದೆ. 20 ಅವರನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲು ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಆತ್ಮ ನನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರ ಾಯಿಂದ ಮನ್ನವನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಾ ಾರಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
21 ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಕು ಾ್ತ ಇದೆ್ದ. ಅವರಿಗೆ
ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಾಲುಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ಊದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 22 ಾಜ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿ, ಆ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹಂಚಿಕೊಟೆ್ಟ.
ಹೀಗೆ
ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನ್, ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗ್ ಇವರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 23 ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ, ನೀವು ಈ ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಎಂದು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ದೇಶಕೆ್ಕ
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ನೆಹೆಮೀಯನು 9:38

24 ಅವರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ

ಅವರನು್ನ ಬರ ಾಡಿದೆ.
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ನೀನು ಅವರ ಮುಂದೆ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡಿಸುವ
ಾಗೆ ಆ ದೇಶದ ಾಜರನೂ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ. 25 ಅವರು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ವಿಧ ಾದ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ
ಮನೆಗಳನೂ್ನ, ತೋಡಿದ ಾವಿಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ, ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ, ಹೆಚಾ್ಚದ
ಹಣಿ್ಣ ನ ಮರ ಇವುಗಳನೂ್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬ, ನೀನು
ಕೊಟ್ಟ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಆಗ ಅವರು ನಿನಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದು್ದ
ನಿನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕೂ್ಕ
27 ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದರು.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾತಿಶಯದಿಂದ ರಕ್ಷಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾರು ಾಡಿದೆ. 28 ಉಪಶಮನವನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು
ತಿರುಗಿ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀನು ಕಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ನಡೆಸತಕ್ಕ ವೈ ರಿಗಳ
ಕೈ ಗೆ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುನಃ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು
ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾತಿಶಯದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅನೇ ಾವತಿರ್ ರ ಸಿದೆ. 29 ನಿನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ
ಮನಗೊಟು್ಟ ಬನಿ್ನರಿ ಎಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಾಲಿಸದೆ
ಗವಿರ್ಗಳೂ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಆದರು. ಕೈ ಕೊಳು್ಳವ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಜೀ ಾ ಾರ ಾಗಿರುವ
ನಿನ್ನ ವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿ
ಂಡು ಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರು.
30 ನೀನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಷು್ಟ ಎಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದ
ಮೇಲೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟೆ್ಟ. 31 ಆದರೆ ನೀನು ದಯೆಯೂ ಕನಿಕರವೂ
ಉಳ್ಳ ದೇವ ಾಗಿರುವುರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮ ಾಕೃ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡಲೂ
32 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಯೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರು ಾತನೇ,
ಇಲ್ಲ.
ಕೃ ಾ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವರೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜರ ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ
ಅರಸರಿಗೂ, ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೂ,
ಾಜಕರಿಗೂ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ, ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೂ
ಾ್ರ ಪ್ತ ಾದ ಕಷ್ಟ ವು ಅಲ್ಪವು ಎಂದು ಎಣಿಸಬೇಡ. 33 ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷು್ಟ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರೂ
ನೀನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೇ. ನೀನು ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ನಡಿಸಿದೆ.
ಾ ಾದರೋ ದುಷ್ಟರು. 34 ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ,
ಪ್ರ ಭುಗಳೂ,
ಾಜಕರೂ, ಹಿರಿಯರೂ ನಿನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. 35 ಅವರು ಸ್ವ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ನೀನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ದೊರಕಿದ ಫಲವ ಾ್ತದ
ವಿ ಾಲ ಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಇರು ಾಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದೆಯೂ ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡದೆಯೂ ಇದು್ದದರಿಂದಲೇ ಾವು ಈಗ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 36 ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ, ಇದರ
ಉತ್ಪ ನ ್ನವನೂ್ನ, ಸಮೃ ದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಾವು ಾಸ ಾಗಿರಬೇ ಾಗಿ
ಬಂದಿದೆ. 37 ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ
ಹೇರಳ ಾದ ಹುಟು್ಟವಳಿಯು ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದೆ. ದೈ ಹಿಕ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳ
ಮೇಲೆ ಅವರು ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಮ ಾಸಂಕಟದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರು.
ಮ ಾಸಕ್ತರ ಪ್ರ ತಿ
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ಸಿ್ಥರ

ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾರಣಗಳನು್ನ ಾವು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಖನ ರೂಪ ಾದ ಪ್ರ ತಿ ಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಭುಗಳೂ, ಲೇವಿಯರೂ,
ಾಜಕರೂ ಸಹಿ ಾಡಿ ಮುದೆ್ರ
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ಲೇಖನ ರೂಪ ಾದ ಪ್ರ ತಿ ಗೆ ಸಹಿ ಾಡಿದವರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ:
ಹಕಲ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ
ನೆಹೆಮೀಯನೆಂಬ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗೂ
ಾಜಕ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ, 2 ಸೆ ಾಯ, ಅಜಯರ್, ಯೆರೆಮೀಯ,
3 ಪಷೂ್ಹರ್, ಅಮಯರ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, 4 ಹಟೂ್ಟ ಷ್, ಶೆಬನ್ಯ, ಮಲೂ್ಲಕ್, 5 ಾರಿಮ್, ಮೆರೇ
ೕತ್, ಓಬದ್ಯ,
6 ಾನೀಯೇಲ್, ಗಿನೆ್ನತೋನ್, ಾರೂಕ್, 7 ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಅಬೀಯ, ಮಿ
ಾ್ಯ ಮೀನ್, 8 ಾಜ್ಯ, ಬಿಲೆ್ಗ ೖ,
ಶೆ ಾಯ ಎಂಬ ಾಜಕರು.
9 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ:
ಅಜನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಯೇಷೂವ, ಹೇ ಾ ಾದ್, ಬಿನೂ್ನಯ್, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್
ಎಂಬುವರು. 10 ಇವರ ಬಂಧುಗ ಾದ ಶೆಬನ್ಯ, ಹೋದೀಯ. ಕೆಲೀಟ, ಪೆ ಾಯ, ಾ ಾನ್, 11 ಮೀಕ,
ರೆಹೋಬ್, ಹಷಬ್ಯ, 12 ಜಕೂ್ಕರ್, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಶೆಬನ್ಯ, 13 ಹೋದೀಯ, ಾನೀ, ಬೆನೀನೂ ಎಂಬುವರು.
14 ಜನಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಪರೋಷ್, ಪಹತ್
ೕ ಾಬ್, ಏ ಾಮ್, ಜತೂ್ತ, ಾನೀ, 15 ಬುನಿ್ನೕ, ಅಜಾ್ಗದ್,
ಬೇಬೈ 16 ಅದೋನೀಯ, ಬಿಗೆ್ವ ೖ, ಆದೀನ್, 17 ಆಟೇರ್, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಅಜೂ್ಜರ್, 18 ಹೋದೀಯ,
ಾಷುಮ್, ಬೇಚೈ, 19 ಾರೀಫ್, ಅ ಾತೋತ್, ನೇಬೈ, 20 ಮಗಿ್ಪೕ ಾಷ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಹೇಜೀರ್,
21 ಮೆಷೇಜಬೇಲ್, ಚಾದೋಕ್, ಯದೂ್ದವ, 22 ಪೆಲಟ್ಯ,
ಾ ಾನ್, ಆ ಾಯ, 23 ಹೋಷೇಯ, ಹನನ್ಯ,
ಹಷೂ್ಷಬ್, 24 ಹಲೋಹೇಷ್, ಪಿಲ್ಹ, ಶೋಬೇಕ್, 25 ರೆಹೂಮ್, ಹಷಬ್ನ,
ಾಸೇಯ, 26 ಅಹೀಯ,
27
ಾ ಾನ್, ಆ ಾನ್, ಮಲೂ್ಲಕ್, ಾರಿಮ್, ಾನ ಎಂಬುವರು.
ಒಪ್ಪಂದ
ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಾ್ವರ ಾಲಕರು, ಾಯಕರು, ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಉಳಿದ ಜನರು
ಇವರಲಿ್ಲ ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರ ಗೊಡವೆಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟ ವರು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೊಡನೆ ಬಂದರು.
29 ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು,
ಾವು ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ
ಮು ಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ
ಆ ಾನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವು ಾಗಿ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಹೇಗೆಂದರೆ:
30 ಈ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಅವರಿಂದ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 31 ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳು
ಾರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತರುವ
ಾವ ಸರಕುಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ವನೂ್ನ, ಸಬ್ಬತ್
ದ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಾವು
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ತಿ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಭೂಮಿಯ ಾಗುವಳಿಯನೂ್ನ ಇತರರು ಕೊಡಬೇ ಾದ
ಾಲವನೂ್ನ ಮ ಾ್ನ ಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. 32 ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂದು ಶೆಕೆಲಿನ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ*
28

ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಲಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 33 ಆ ಹಣವು ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡತಕ್ಕ ರೊಟಿ್ಟ, ನಿತ್ಯ ಾನ್ಯ, ನೈ ವೇದ್ಯ ಇವುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಮತು್ತ ಜಾತೆ್ರ ಉತ್ಸವ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಇವುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ವೆಚ್ಚ ಾಗಬೇಕು.
34 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
್ರ
ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ವೂ ನಿಯಮಿತ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ದೊರಕುವ
ಾಗೆ, ಆ ಾ ಗೋ ಾ್ರ ನು ಾರ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಾನ
ಾಡತಕ್ಕವರು ಇಂಥವರೇ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ, ಾ ಾರಣ ಜನರೂ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಾಕಿ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 35 ನಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಹಣಿ್ಣ ನ ಮರಗಳ ಪ್ರ ಥಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ವೂ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡುವೆವು. 36 ನಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ
*

10:32 ಒಂದು ಶೆಕೆಲಿನ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಆದರೆ ಸು

ಾರು 4 ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.

ನೆಹೆಮೀಯನು 10:37

678
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ಚೊಚ್ಚಲಮರಿಗಳ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು. ನಮ್ಮ
ಚೊಚ್ಚಲ ಕರುಗಳನೂ್ನ, ಚೊಚ್ಚಲ ಆಡು, ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ
ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡುವೆವು. 37 ಾವು ದೇವರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಇಡತಕ್ಕ ಪ್ರ ಥಮಫಲದ
ಹಿಟು್ಟ, ಹಣು್ಣಹಂಪಲು, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ
ದ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಾಜಕ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಆಲಯದ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲ ತಂದು ಇಡುವೆವು.
ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಹುಟು್ಟವಳಿಯ ದಶ ಾಂಶವು
ಲೇವಿಯರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೇವಿಯರು ಾವೇ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಾಗುವಳಿಯ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
38 ಅವರು ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಕೂಡಿಸು ಾಗ ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕನೊಬ್ಬ ನು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು. ಲೇವಿಯರು ತಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಾಗದ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ
ಭಂ ಾರದ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು. 39 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ,
ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ, ದೇವರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ
ಾಜಕರೂ, ಾ್ವರ ಾಲಕರು, ಾಯಕರು ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ
ಇಡುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಎಂದೂ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು.

11
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದವರ ಪಟಿ್ಟ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪ್ರ ಮುಖರು
ಾತ್ರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಉಳಿದ ಜನರೊಳಗೆ
ಹತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಂಭತು್ತ ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಒಬ್ಬ ನು
ಾತ್ರ
ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಾಗಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚೀಟು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಗೊತು್ತ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಮತು್ತ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದಂಥವರನು್ನ
ಜನರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.
3 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ ಸಂ ಾ್ಥನ ಪ್ರ ಾನರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ,
ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು, ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರ ವಂಶದವರೂ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಿರುವ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲಗಳವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ: ಅ ಾಯನು, ಇವನು ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ; ಇವನು ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ;
ಇವನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗ; ಇವನು ಶೆಫಟ್ಯ ನ ಮಗ; ಇವನು ಮಹಲಲೇಲನ ಮಗ, ಇವನು ಪೆರೆಚ್
ಸಂ ಾನದವನು. 5 ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು ಾಸೇಯ, ಇವನು ಾರೂಕನ ಮಗ; ಇವನು ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯ ಮಗ;
ಇವನು ಹಜಾಯನ ಮಗ; ಇವನು ಅ ಾಯನ ಮಗ; ಇವನು
ೕ ಾರೀಬನ ಮಗ; ಇವನು ಜೆಕಯರ್ನ
ಮಗ, ಇವನು ಶೇಲಹನ ಸಂ ಾನದವನು. 6 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪೆರೆಚ್ ಸಂ ಾನದ
ರಣವೀರರು ಾನೂರ ಆರುವತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ.
7 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ: ಸಲು್ಲ, ಇವನು ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ; ಇವನು
ೕವೇದನ ಮಗ; ಇವನು
ಪೆ ಾಯನ ಮಗ; ಇವನು ಕೋ ಾಯನ ಮಗ; ಇವನು ಾಸೇಯನ ಮಗ; ಇವನು ಈತೀಯೇಲನ ಮಗ;
ಇವನು ಯೆ ಾಯನ ಮಗ. 8 ರಣವೀರ ಾದ ಗಬೆ್ಬ ೖ ಮತು್ತ ಸಲೆ್ಲ ೖ ಾಗು ಒಂಭೈ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ.
9 ಜಿಕಿ್ರ ಯನ ಮಗ ಾದ
ೕವೇಲನು ಇವರ ಾಯಕನು. ಹಸೆ್ಸ ನೂವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂದನು ಪಟ್ಟಣದ
ಎರಡನೆಯ ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. 10
ಾಜಕರಲಿ್ಲ:
ೕ ಾರೀಬನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯ,
ಮತು್ತ
ಾಕೀನ್, 11 ಅಹೀಟೂಬನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮೆ ಾ
ೕತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಚಾದೋಕನ
ಮರಿಮಗನೂ, ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆದ
ಸೆ ಾಯ ಇವರು. 12 ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಇವರ ಬಂಧುಗಳು ಒಟು್ಟ ಎಂಟುನೂರ
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಅ ಾಯನೆಂಬುವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು. ಇವನು ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ;
ಇವನು ಪೆಲಲ್ಯ ನ ಮಗ; ಇವನು ಅಮಿ್ಚೕಯನ ಮಗ; ಇವನು ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ; ಇವನು ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗ;
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ಇವನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ.
ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನ ಾದ ಈ ಅ ಾಯನ ಬಂಧುಗಳು ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ. ಅಮಷೆ್ಷ ೖ ಎಂಬುವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು. ಇವನು ಅಜರೇಲನ ಮಗ; ಇವನು ಅಹಜೈ ಯನ ಮಗ;
ಇವನು ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನ ಮಗ; ಇವನು ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ. 14 ರಣವೀರ ಾಗಿದ್ದ ಈ ಅಮಷೆ್ಷ ೖ ಯ
ಬಂಧುಗಳು ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ. ಹಗೆ್ಗದೋಲೀಮನ ಮಗ ಾದ ಜಬಿ್ದೕಯೇಲನು ಇವರ ಾಯಕನು.
15 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಹಷೂ್ಷಬನ ಮಗನೂ, ಅಜಿ್ರ ೕ ಾಮನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಹಷಬ್ಯ ನ ಮರಿಮಗನೂ,
ಬುನಿ್ನೕ ವಂಶದವನೂ ಆದ ಶೆ ಾಯನು. 16 ಲೇವಿಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ: ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ
ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಶಬೆ್ಬತೆ ೖ,
ೕಜಾ ಾದ್ ಎಂಬುವವರು, 17 ಮೀಕನ ಮಗನೂ, ಜಬಿ್ದೕಯನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಆ ಾಫನ ಮರಿಮಗನೂ, ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸು ಾ್ತ
ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಮತ್ತನ ್ಯ, ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ದಿ್ವತೀಯ ಾ್ಥನದವ ಾದ ಬಕು್ಬಕ್ಯ,
ಶಮೂ್ಮ ವನ ಮಗನೂ, ಾ ಾಲನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಯೆದೂತೂನನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಅಬ್ದ ಎಂಬುವವರು,
18 ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತ್ತ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ. 19 ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ;
ಅಕೂ್ಕಬ್, ಟಲೊ್ಮೕನರೂ ಮತು್ತ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಇವರ ಬಂಧುಗಳೂ ಒಟು್ಟ ನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ.
20 ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ,
ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಿರುವ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಓಪೇಲ್ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಚೀಹ, ಗಿಷ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಇವರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 22 ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಾಯಕ ಾದ ಆ ಾಫ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾನೀಯನ ಮಗನೂ, ಹಷಬ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಮತ್ತನ ್ಯ ನ
ಮರಿಮಗನೂ, ಮೀಕನ ವಂಶದವ ಾದ ಆದ ಉಜಿ್ಜೕಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. 23 ಾಯಕರ ಅನುದಿನದ ಖಚಿರ್ ಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇತು್ತ. 24 ಮೆಷೇಜಬೇಲನ
ಮಗನೂ, ಜೆರಹನ ಸಂ ಾನದವನೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಆದ ಪೆತಹ್ಯ ನು ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ
ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಾಜನ ಾಯರ್ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
25 ಭೂ ಾ್ವ ಸ್ಥ ್ಯ ವಿದ್ದವರು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಊರುಗಳು: ಕಿಯರ್ತಬರ್, ದೀಬೋನ್, ಯೆಕಬೆ್ಜಯೇಲ್
ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು, 26 ಯೇಷೂವ,
ೕ ಾದ, ಬೇತೆ್ಪಲೆಟ್ ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ
ಇವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು, 27 ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ್ ಾಗು ಬೇಷೆರ್ಬ ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು,
28 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮೆಕೋನವೂ ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು, 29 ಏನಿ್ರ
್ಮೕನ್, ಚೊರ್ರ, ಯಮೂರ್ತ್
ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು, 30 ಜನೋಹ, ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಇವುಗಳ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಾ್ರ ಮಗಳು
ಮತು್ತ ಾಕೀಷ್ ಇದರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳು, ಅಜೇಕವೂ ಅದರ ಾ್ರ ಮಗಳು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ನಿ ಾಸ
ಾ್ಥನಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯವರೆಗೂ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

31 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದವರು ಗೆಬ ಊರಿನಿಂದ, ಮಿ ಾ್ಮ ಷ್, ಅ
ಾ್ಯ ಾಗು ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬ
ಾ್ರ ಮಗಳವರೆಗೂ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಅ ಾತೋತ್, ನೋಬ್, ಅನನ್ಯ, 33 ಾಚೋರ್, ಾ ಾ,
ಗಿತ್ತಯಿಮ್, 34 ಾದೀದ್, ಚೆಬೋಯಿಮ್, ನೆಬ ಾ್ಲಟ್, 35 ಲೋದ್, ಓನೋ, ಗೇಹ ಾಷೀಮ್ ಎಂಬ
ಾ್ರ ಮಗಳೂ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದವರ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿದ್ದವು. 36 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ವಗರ್ಗಳವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ, ಕೆಲವರು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

12
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟ
ಮಗ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ಯೇಷೂವ ಇವರೊಡನೆ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಸೆ ಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯ, ಎಜ್ರ, 2 ಅಮಯರ್, ಮಲೂ್ಲಕ್,
ಹಟೂ್ಟಷ್, 3 ಶೆಕನ್ಯ, ರೆಹುಮ್, ಮೆರೇ ೕತ್, 4 ಇದೊ್ದೕ, ಗಿನೆ್ನತೋನ್, ಅಬೀಯ, 5 ಮಿ ಾ್ಯ ಮೀನ್, ಾದ್ಯ,
ಬಿಲ್ಗ, 6 ಶೆ ಾಯ,
ೕ ಾರೀಬ್, ಯೆ ಾಯ, 7 ಸಲೂ್ಲ, ಆ ೕಕ್, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಯೆ ಾಯ ಇವರು
ಯೇಷೂವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಅವರ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರ ಾನರು.
1 ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ
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ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಯೇಷೂವ, ಬಿನೂ್ನಯ್, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಮತ್ತನ ್ಯ ಇವರು.
ಮತ್ತನ ್ಯ ನೂ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 9 ಇವರ ಸಹೋದರ ಾದ
ಬಕು್ಬಕ,್ಯ ಉನಿ್ನೕ ಎಂಬುವವರು ಭಜನಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಇವರೆದು ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
10 ಯೇಷೂವನು,
ೕ ಾಕೀಮನನೂ್ನ,
ೕ ಾಕೀಮನ ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನು
11
ೕ ಾದನನೂ್ನ,
ೕ ಾದನು
ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ,
ೕ ಾ ಾನನು ಯದೂ್ದವನನೂ್ನ
ಪಡೆದರು. 12
ೕ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರು: ಸೆ ಾಯನ ಗೋತ್ರ ದ
ಮೆ ಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಗೋತ್ರ ದ ಹನನ್ಯ, 13 ಎಜ್ರ ನ ಗೋತ್ರ ದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಅಮಯರ್ನ ಗೋತ್ರ ದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, 14 ಮಲೂ್ಲಕಿಯ ಗೋತ್ರ ದ
ೕ ಾ ಾನ್, ಶೆಬನ್ಯ ನ ಗೋತ್ರ ದ
ೕಸೇಫ್,
15 ಾರಿಮನ ಗೋತ್ರ ದ ಅದ್ನ, ಮೆ ಾ
16
ೕತನ್ ಗೋತ್ರ ದ ಹೆಲೆ್ಕ ೖ,
ಇದೊ್ದೕವಿನ ಗೋತ್ರ ದ ಜೆಕಯರ್,
ಗಿನೆ್ನತೋನನ ಗೋತ್ರ ದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, 17 ಅಬೀಯನ ಗೋತ್ರ ದ ಜಿಕಿ್ರ ೕ, ಮಿ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಮತು್ತ
ೕವದ್ಯ ನ ಗೋತ್ರ ದ ಪಿಲೆ್ಟ ೖ, 18 ಬಿ ಾ್ಗ ಗೋತ್ರ ದ ಶೆಮೂ್ಮ ವ, ಶೆ ಾಯನ ಗೋತ್ರ ದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್,
19
ೕ ಾರೀಬನ ಗೋತ್ರ ದ ಮತೆ್ತನೆ ೖ, ಯೆ ಾಯನ ಗೋತ್ರ ದ ಉಜಿ್ಜೕ, 20 ಸಲೆ್ಲ ೖ ಗೋತ್ರ ದ ಕಲೆ್ಲ ೖ,
ಆ ೕಕನ ಗೋತ್ರ ದ ಏಬೆರ್, 21 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಗೋತ್ರ ದ ಹಷಬ್ಯ, ಯೆ ಾಯನ ಗೋತ್ರ ದ ನೆತನೇಲ್ ಇವರು.
22 ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬ್,
ೕ ಾದ,
ೕ ಾ ಾನ್, ಯದೂ್ದವ ಇವರ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರ ಗೋತ್ರ
ಪ್ರ ಾನರ ಪಟಿ್ಟಯೂ ಾರಸಿಯ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷ* ಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯವರೆಗಿದ್ದ
ಾಜಕರ ಪಟಿ್ಟಯೂ
8

ಇದ್ದವು. 23 ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನ
ಮ್ಮ ಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನ ಾಲದ ವರೆಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರ
ಪಟಿ್ಟಯು ಪೂವರ್ ಾಲ ವೃ ಾ್ತಂತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 24 ಈ ಲೇವಿಯರ ಗೋತ್ರ ಪ ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ
ಯೇಷೂವನ ಮಗನೂ
ೕಚಾ ಾಕನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಅದ
ೕ ಾಕೀಮ್, ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ನೆಹೆಮೀಯ,
ಾಜಕನೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರ ಇವರ ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದವರು: 25 ಹಷಬ್ಯ, ಶೇರೇಬ್ಯ,
ಯೇಷೂವ, ಬಿನೂ್ನಯ್, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಇವರು. ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಇವರೂ ಇವರ ಸಹೋದರರೂ ಸರದಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಾಡು ಾ್ತ, ಕೀತರ್ನೆಯನೂ್ನ
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಇವರಲ್ಲದೆ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಾಯತಿ್ತದ್ದ
ಾ್ವರ ಾಲಕರು: ಮತ್ತನ ್ಯ, ಬಕು್ಬಕ್ಯ, ಓಬದ್ಯ, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್ ಎಂಬುವವರು.

ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸುವ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ಆ ಾ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಲೇವಿಯರನು್ನ, ಕೀತರ್ನೆ ಾಯನಗಳಿಂದಲೂ ಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ ಾಗು ಕಿನ್ನರಿ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ
28 ಆಗ
ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಯ ಉತ್ಸವವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಹಳಿ್ಳ ಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾಯಕ
ಮಂಡಳಿಯವರು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತಗು್ಗ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣಪ್ರ ದೇಶ, ನೆಟೋಫಾತ್ಯರ ಾ್ರ ಮ,
29 ಬೆತ್ ಗಿ ಾ್ಗಲ್, ಗೆಬ ಮತು್ತ ಅಜಾ್ಮ ವೇತ್, ಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹಳಿ್ಳ ಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಬಂದರು.
30
ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜನರನೂ್ನ, ಊರು ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ,
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. 31 ಆನಂತರ ಾನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರ ಮುಖರನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆ ಾಧನೆ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಆಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದನು. ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಪೆ್ಪ ಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋದರು. 32 ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯೆಹೂದ ಪ್ರ ಭುಗಳ ಅಧರ್ ಜನರೊಡನೆ ಹೋ ಾಯನೂ,
33 ತುತೂ್ತರಿ ಹಿಡಿದಿರುವ
ಾಜಕರೊಡನೆ ಅಜಯರ್, ಎಜ್ರ, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, 34 ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್,
ಶೆ ಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯ ಎಂಬುವರೂ 35 ಆ ಾಫ್ ಸಂ ಾನದ ಜಕೂ್ಕರನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮೀ ಾಯನ
ವಂಶದವನೂ, ಮತ್ತನ ್ಯ ನ ಮರಿಮಗನೂ ಶೆ ಾಯನ
ಮ್ಮ ಗನೂ
ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನೂ, ಆದ
ಜೆಕಯರ್ನೂ 36 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದನ ಾದ್ಯ ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಇವನ ಬಂಧುಗ ಾದ
27

*
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ಶೆ ಾಯ, ಅಜರೇಲ್, ಮಿಲಲೈ, ಗಿಲಲೈ,
ಾಯೈ, ನೆತನೇಲ್, ಯೆಹೂದ, ಾ ಾನೀ ಎಂಬುವರೂ
ಹೋದರು, ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾದ ಎಜ್ರ ನು ಇವರ ಮುಂ ಾ ಾಗಿ ಹೊರಟನು. 37 ಇವರು ಬುಗೆ್ಗ
ಾಗಿಲನು್ನ ಾದು ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಾವೀದನಗರದ ಸೋ ಾನಗಳ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಣ ದಿನೆ್ನಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ನೀರು ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಹೋದರು.
38 ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವ
ಾಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಮಂಡಳಿಯ ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿನವರೂ, ಾನೂ,
ಉಳಿದ ಅಧರ್ಜನರೂ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಲೆಬುರುಜಿನಿಂದ ಅಗಲ ಾದ ಗೋಡೆಯವರೆಗೂ 39 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಾಗಿಲು, ಯೆ ಾ ಾ ಾಗಿಲು, ಮೀನು ಾಗಿಲು, ಹನನೇಲ್ ಗೋಪುರ, ಹಮೆ್ಮೕ ಾ
ಬುರುಜು ಇವುಗಳ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕುರಿ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತೆವು. 40 ದೇ ಾಲಯದ ಎರಡು ಆ ಾಧ ಾ ಮಂಡಳಿಯ ಗುಂಪಿನವರೂ, ಾನೂ, ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ 41 ತುತೂ್ತರಿ ಹಿಡಿದಿರುವ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್,
ಾಸೇಯ,
ಮಿ ಾ್ಯ ಮೀನ್, ಮೀ ಾಯ, ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಜೆಕಯರ್, ಹನನ್ಯ ಇವರೂ 42
ಾಸೇಯ, ಶೆ ಾಯ,
ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಉಜಿ್ಜೕ, ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಏ ಾಮ್, ಎಜೆರ್, ಎಂಬುವರು ದೇ ಾಲಯದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರಲು ಾಯಕರು ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇಜ್ರ ಹ ್ಯ ನು ಇವರ ಾಯಕನು. 43 ದೇವರು ತಮಗೆ
ವಿಶೇಷ ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ತಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕ ಡನೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಾಡಿದರು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಉತ್ಸವದ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯು ಬಹಳ
ದೂರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.
ದೇ ಾಲಯ ಸೇವಕರ ಜೀವ ಾಂಶದ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥ

44

ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಬಹು
ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಧಮರ್ವಿಧಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಆ ಾ ಊರುಗಳ
ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕ
ಾಗಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ದೇವರಿ ಾಗಿ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕ ವಸು್ತಗಳು, ಪ್ರ ಥಮಫಲ, ದಶ ಾಂಶ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹ ಾಡತಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಾರುಪತ್ಯ ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು. 45 ಆ
ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆಯ
ಸಂಬಧದಲಿ್ಲಯೂ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ ತಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ ವನು್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ನೆರವೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಂತೆ ಾಯಕರೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ಸಹ ಾವೀದನಿಂದಲೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದಲೂ ಾ್ಥಪಿತ ಾದ ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 46 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ಾವೀದನ ಮತು್ತ ಆ ಾಫನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಯನಮಂಡಳಿಯ ಾಯಕರು, ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೀತರ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು. 47 ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ನೆಹೆಮೀಯ ಇವರ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾಯಕರಿಗೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೂ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಜೀವ ಾಂಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮದರಲಿ್ಲಯ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

13
ನೆಹೆಮೀಯನು ಾಧಿಸಿದ ಇತರ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆಗಳು
ಜನರ ಮುಂದೆ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ ಾ ಾಯಣವು ನಡೆಯುತಿ್ತರ ಾಗಿ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾಗಲಿ ಾಗು
ೕ ಾಬ್ಯ ಾಗಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರ ವೇಶ ಾಡ ಾರದು.
2
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅನ್ನ ಾನಗ ಡನೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ
ಶಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದರೋ
ಅವನಿಂದ ಾಪವನ್ನಲ್ಲ, ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿಸಿದನು ಎಂಬ
ಾತು ಬರೆದಿರುವು ಾಗಿ ಕಂಡು
ಬಂದಿತು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಈ ಧಮರ್ವಿಧಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಎ ಾ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಜಾತಿಯವರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದರು.
1 ಅಂದು
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ಇದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನು ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಗಳ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು. ಇವನು ಟೋಬೀಯನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದನು. 5 ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ,
ಧೂಪ, ಾತೆ್ರ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ, ದಶ ಾಂಶವನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ,
ಾಯಕರಿಗೆ,
ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸತಕ್ಕ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಟೋಬೀಯನಿಗೋಸ್ಕರ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಮೂವತೆ್ತರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಾನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದನು. ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಾ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಾನು ಅರಸನಿಂದ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, 7 ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದೆನು. ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನು ಟೋಬೀಯನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, 8 ಈ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು,
ಟೋಬೀಯನ ಮನೆಯ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಆ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಿಸಿದೆನು. 9 ಕೊಠಡಿಯನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಅದು ಶುದ್ಧ ಾದ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಲಯದ ಾತೆ್ರ, ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ,
ಧೂಪ ಇವುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದೆನು.
10 ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ
ಾಗಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆ ಾಧನೆ ನಡೆಸತಕ್ಕ
ಲೇವಿಯರೂ, ಾಯಕರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭೂ ಾ್ವ ಸ್ಥ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆಂದೂ ನನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 11 ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾನು ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದವರನು್ನ ಪುನಃ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಅವರವರ
ಉದೊ್ಯ ೕಗಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದೆನು. 12 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ತಂದು ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು. 13 ನಂತರ ಉ ಾ್ರ ಣಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ
ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾಜಕ ಾದ ಶೆಲೆಮ್ಯ, ಲೇಖಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್, ಲೇವಿಯ ಕುಲದವ ಾದ
ಪೆ ಾಯ ಇವರನೂ್ನ, ಇವರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನೂ, ಮತ್ತನ ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆದ
ಾ ಾನನನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡವ ಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದು ಇವರ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 14 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಇದನು್ನ
ನನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ. ಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅದರ ಸೇವೆಯ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಭಕಿ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಳಿಸಿಬಿಡಬೇಡ.
15 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ತೊಟಿ್ಟ
ಳಗೆ ಾ್ರ ತುಳಿಯುವುದನೂ್ನ,
ಕಣದ ಾಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ಆ ಾಳುಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಾ್ರ , ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಈ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಆ
ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದೆನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತೂಯರ್ರು ಮೀನು ಮುಂ ಾದ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ
ಾರುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಆಗ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಶಿ್ರ ೕಮಂತರಿಗೆ, “ನೀವು
ಾಡುವುದು ಎಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ, ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೋ? ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ
ಮೇಲೆಯೂ ಬರ ಾಡಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ಮೇಲೆ ದೈ ವಕೋಪವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದೆನು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ
ಮುಚಿ್ಚ ಸಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯ ಾರದೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ,
ಾವ
ಹೊರೆಯೂ ಒಳಗೆ ಾರದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾವಲಿರಿಸಿದೆನು.
20 ಇದರಿಂದ ವತರ್ಕರೂ, ಎ ಾ್ಲ ತರದ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರೂ,
ಒಂದೆರಡು ಾರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 21 ಕೊನೆಗೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಗೋಡೆಯ ಹೊರಗೇಕೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಸುವೆನು”
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ಎಂದು ಗದರಿಸಲು, ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನಃ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 22 ಆ ಮೇಲೆ
ಾನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುವ ಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ಇದನೂ್ನ ನನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಮ ಾಕೃ ಪೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು.
23 ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಅ
್ಮೕನಿಯ,
ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿದೆನು. 24 ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಯೂ ಾಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡದೆ, ಅಷೊ್ಡೕದ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆಂದು ತಿಳಿದು ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡೆನು.
25 ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಿ, ಅವರಲಿ್ಲ, ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವರ ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, 26 ಇಂತಹ ಸಿ್ತ ೕಯರ
್ರ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೋಷಿ ಾದನಲ್ಲವೇ? ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಅರಸನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
ಅವನನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 27 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವೂ ಅನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದೇ
ೕರ ಾದ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗುವುದನು್ನ ಾವು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ?
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿ “ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣ ನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು, ನಿಮ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಲಿ
ಅವರಿಂದ ತರಲೂ ಾರದು” ಎಂಬ ಧಮರ್ವಿಧಿಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಸಿದೆನು.
28 ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಷೀಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾದನ ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು ಹೊರೋನ್ಯ ಾದ
ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ ಅಳಿಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನು. 29 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಅವರು
ಾಜಕತ್ವವನೂ್ನ, ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಪ್ರ ತಿ ಯನೂ್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. ಅವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ. 30 ಾನು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅನ್ಯ ಾದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದೆನಲ್ಲದೆ,
ಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗಿರುವ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಕ್ರ ಮಗಳನು್ನ
31 ನಿಯಮಿತ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದೆನು.
ಾಲಗಳನು್ನ, ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಾನದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಥಮ ಫಲದ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಕ್ರ ಮಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಎಸೆ್ತೕರಳ ಪುಸ್ತಕದ ಅ ಾತ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಪಷಿರ್ ಾದ ಾಜ ಆ ಾ್ಥನದ ಬಗೆ್ಗ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಜನ ಆ ಾ್ಥನದ ಜೀವನ ಮತು್ತ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳ ವಿವರ ಾದ ವಿವರಣೆಗಳು,
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ ಾದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ
ಮುಂ ಾಳತ್ವದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಉಳಿದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನು
ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ನಂಬು ಾ್ತರೆ.
ಸ್ವತಃ
ದೆರ್ಕೈ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಕೆಲವರು ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ,
ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುವ ಅವನ ಪುರ ಾ್ಕರಗಳು ಅವನ ಕಿರಿಯ ಸಮ ಾಲೀನವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 464-331 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಪಷಿರ್ ಾದ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ I ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಕಥೆಯು, ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ
ಪಷಿರ್ ಾ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿರುವ ಶೂಷನಲಿ್ಲರುವ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಚೀಟಿನ ಅಥ ಾ ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲವನು್ನ ಾಖಲಿಸಲು ಎಸೆ್ತೕರಳ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಜನರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಯಿತು. ಈ ಾಷಿರ್ಕ ಹಬ್ಬವು ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ,
ಇದು ಐಗುಪ್ತದ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸದೃ ಶ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಇಚೆ್ಛ
ಂದಿಗಿನ ದೇವರ ಸಂವಹನವನು್ನ, ಜ ಾಂಗೀಯ ಹಗೆತನದೊಂದಿಗಿನ ಆತನ
ದೆ್ವೕಷವನು್ನ, ಅ ಾಯದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾಯವನು್ನ ನೀಡುವ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಆತನ ಜನರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಕಿ್ರ ಯ ಾಗಿದೆ.
ಆತನು ಎಸೆ್ತೕರಳ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನ ಸಂದಭರ್ಗಳನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಿದ್ದನು, ಆತನು ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರ
ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾ್ರ ಸಂಗಿಕ ಾಗಿ ತನ್ನ ದೈ ವಿಕ
ೕಜನೆಗಳು ಮತು್ತ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲು ಉಪ
ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ. ಎಸೆ್ತೕರಳ ಪುಸ್ತಕವು ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚಾರವನು್ನ ಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಈಗಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೂರೀಮ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದು ಾ್ತರೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾಣಿ ಆಗಿದು್ದ — 1:1-2:23
2. ದೇವರ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅ ಾಯ — 3:1-15
3. ಎಸೆ್ತೕರಳು ಮತು್ತ
ದೆರ್ಕೈ ಯು ಕ್ರ ಮ ಕೈ ಗೊಂಡಿದು್ದ — 4:1-5:14
4. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಿಡುಗಡೆ — 6:1-10:3
ಾಜಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಏರಿದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜ
ಾರತ
ದಲುಗೊಂಡು ಕೂಷಿನ* ವರೆಗೂ ಇರುವ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಚರಿತೆ್ರ. 2 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜನು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
1

*

1:1 ಕೂಷಿನ ಅಥ ಾ ಐಥಿ

ೕಪ್ಯ.
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ಾಜಸಿಂ ಾಸದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾರದವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದನು.
ಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಪ್ರ ಾನರೂ ಮತು್ತ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಾಜನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 4 ಅವನು ಅನೇಕ ದಿನ ಅಂದರೆ, ನೂರ ಎಂಭತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಘನ ಾದ ಾಜ್ಯ ದ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮ ಾಮಹಿಮೆಯ ವೈ ಭವದ ಪ್ರ ಾಪಗಳನೂ್ನ
ಪ್ರ ದಶಿರ್ಸಿದನು. 5 ಆ ನಂತರ ಅರಸನು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರಿಗೂ ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರಿಗೂ
ಅರಮನೆಯ ತೋಟದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಔತಣ ಾಡಿಸಿದನು. 6 ಆ ತೋಟದ
ಆವರಣವು ಬಿಳೀ ನೂಲಿನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳೂ, ನೀಲಿಬಟೆ್ಟ ಗಳೂ, ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರಿನ ಾರಗಳು ಮತು್ತ
ಅಮೃ ತಶಿಲೆಯ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಉಂಗುರ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃ ತ ಾಗಿತು್ತ. ಜರ ಾರಿ
ಕಸೂತಿ ಾಕಿರುವ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಸು ಾಸನಗಳು, ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಮತು್ತ ಕಪು ್ಪ
ಬಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಅಮೃ ತಶಿಲೆಗಳ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ರಚಿತ ಾದ ನೆಲಗಟಿ್ಟ ನ ಮೇಲೆ ಇಡ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಬಂ ಾರದ ಾನ
ಾತೆ್ರ ಗಳು ಾ ಾ ಆ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಾಜ ಾ್ರ ಾರಸದ ಔತಣ ಕೂಟವು ಅರಸರ ಔ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ಾ ಾಳ ಾಗಿತು್ತ. 8 “ ಾನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಾಜಾ ಯಿತು್ತ.
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾಜನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆ ಾತೆರ್ಯವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
ಅರಸನು ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯನು್ನ ಪಟ್ಟದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ
ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯೂ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಔತಣ ಾಡಿಸಿದಳು.
10 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ
ಾಜನು ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡಿ ಆನಂದಲಹರಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾದ ತನ್ನ ಾಣಿಯ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಜನರಿಗೂ, ಸರ ಾರರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಸೇವಕ ಾದ ಮೆಹೂ ಾನ್, ಬಿಜೆ ಾ, ಹಬೋರ್ ಾ, ಬಿಗೆ ಾ,
ಅಬಗೆ ಾ, ಜೇತರ್, ಕಕರ್ಸ್ ಎಂಬ ಏಳು ಕಂಚುಕಿಗಳಿಗೆ†, 11 “ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯು ಾಜಮುಕುಟವನು್ನ
9

ಧರಿಸಿಕೊಂಡು

ಾಜಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಅವಳು ಅತಿ

ೌಂದಯರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಕಂಚುಕಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಾಜಾ ಗೆ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯು, “ಬರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. ಇದರಿಂದ ಅರಸನು ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ೌ ಾ್ರ ವೇಶವುಳ್ಳವ ಾದನು.
13 ವಿಧಿ ಾಯ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅರಮನೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿತು್ತ.
14 ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಸೇವಕರೂ ಮತು್ತ ಾಜಸ ಾಪ್ರ ಾನರೂ
ಆಗಿದ್ದ ಕಷೆರ್ ಾ, ಶೇ ಾರ್, ಅ ಾ್ಮ ಾ, ತಷೀರ್ಷ್, ಮೆರೆಸ್, ಮಸೆರ್ ಾ, ಮೆಮೂ ಾನ್ ಎಂಬ
ಏಳು ಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ದೇಶಗಳ ಾಜ ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿದ್ದರು. 15 ಅವನು ಸಮು
ೕಚಿತ
ಾನವುಳ್ಳವ ಾದ ಇವರನು್ನ, “ಕಂಚುಕಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ತನಗುಂಟಾದ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಕೈ ಗೊಳ್ಳದೆ
12

ಹೋದ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಗೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16 ಆಗ ಮೆಮೂ ಾನನು ಅರಸನ ಮತು್ತ ಸರ ಾರರ ಮುಂದೆ, “ವಷಿ್ಟ
ಾಣಿಯ ಅಪ ಾಧವು
ಅರಸನೊಬ್ಬ ನಿಗೇ ವಿರುದ್ಧ ಾದುದಲ್ಲ. 17 ಾಣಿಯ ನಡತೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಿ ಅವರೂ ತಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರ ಾತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ಾರಣ ಾಗಬಹುದು. ಅವರು
‘ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯನು್ನ ಾಜಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ
ಆಕೆಯು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ’ ಅನು್ನವರು. 18 ಾಣಿಯ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ
ಕುಲೀನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರಿಗೂ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ತಿರ ಾ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ಕೋಪವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು. 19 ಅರಸನು ಒಪು ್ಪವು ಾದರೆ ವಷಿ್ಟಯು ಪುನಃ
†

1:10 ಕಂಚುಕಿಗಳಿಗೆ ಕಂಚುಕಿಯರು - ಇವರು ನಪುಂಸಕ ಾಗಿಸಿದ ಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಾಜನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ
ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಏಳು ಕಂಚುಕಿಯರು ಆ ಾ್ಥನದ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಅಂದರೆ “ವೈ ಯಕಿ್ತಕ ಸೇವಕ ಾಗಿ” ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜನು ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲೇ ಾರದೆಂಬ ಾಜಾ ಯು ಪ್ರಕಟ ಾಗಿ ಅದು ಎಂದಿಗೂ
ರ ಾ್ದಗದ ಾಗೆ ಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಲಿ; ಅರಸನು ಆಕೆಯ ಪಟ್ಟ ವನು್ನ
20 ಈ
ಆಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾದ ಇನೊ್ನಬ್ಬಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ.
ಾಜನಿಣರ್ಯವು ಬಹು ವಿ ಾ್ತರ ಾದ
ಅವನ ಾಜ್ಯ ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರೂ, ಕನಿಷ್ಠರೂ ಆದ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ೌರವ ಸಲಿ್ಲಸುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಈ
ಾತು ಅರಸನಿಗೂ, ಅವನ ಸರ ಾರರಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋರಿ ಾಗ ಅರಸನು ಮೆಮೂ ಾನನ
ಾತಿನಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು. 22 ಅವನು,
“ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಪುರುಷನೇ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸ್ವಜನರ ಾಷೆಯೇ
ಉಪ
ೕಗ ಾಗಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಪತ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಈ
ಪತ್ರ ಗಳು ಆ ಾ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಆ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವು.

2
ಪಟ್ಟದ ಾಣಿ ಾದ ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಇ ಾದನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವಷಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಆಕೆ
ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ತೀಪರ್ನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆಗ
ಅವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಪರಿ ಾರದವರು ಅರಸನಿಗೆ, “ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಂದರಿಯ ಾದ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಬೇಕು. 3 ಅರಸನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ
ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು; ಅವರು ಸುಂದರಿಯ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಶೂಷನ್
ಕೋಟೆಯ ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ, ಅಂತಃಪುರದ ಾಲಕನೂ ಾಜಕಂಚುಕಿಯೂ ಆದ ಹೇಗೈ ಯ
ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿ. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಲೇಪನ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಹಂಚಲಿ. 4 ಅರಸನು
ಾವ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವನೋ ಆ ಕನೆ್ಯಯು ವಷಿ್ಟ ಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಣಿ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರಸನು ಅವರ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಅದರಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು. 5 ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ
ದೆರ್ಕೈ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದ ಕೀಷನ
ಮರಿಮಗನೂ, ಶಿಮಿ್ಗೕಯ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಾಯೀರನ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀನನೊಡನೆ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಲಿ್ಲ
ಇವನೂ ಒಬ್ಬ ನು. 7 ಇವನು ಎಸೆ್ತೕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹದೆ ಾ್ಸ ಎಂಬ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ನ ಅ ಾಥ ಾದ ಮಗಳನು್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಸತ್ತಂದಿನಿಂದ ಪುತಿ್ರ ಯ ಾ್ನ ಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಕೆಯು ರೂಪವತಿಯೂ
8 ಅರಸನ ನಿಣರ್ಯವೂ, ಆ ಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ತರು ಾಯ
ಾವಣ್ಯ ವತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು.
ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರು ಅನೇ ಾನೇಕ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೈ ಯ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ ಎಸೆ್ತೕರಳೂ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಂತಃಪುರ ಾಲಕ ಾದ ಹೇಗೈ ಯ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದಳು.
9 ಹೇಗೈ ಯು ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ, ತನ್ನ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ತಕ್ಕ ಲೇಪನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಭೋಜನವನು್ನ ಒದಗಿಸಿದನು. ಅವನು ಆಕೆಗೊಸ್ಕರ ಏಳು ಮಂದಿ ಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ಅರಮನೆಯಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಉತ್ತಮ ಾಗದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.
10 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾನು ಇಂಥ ಜ ಾಂಗದವಳು, ಇಂಥ ಕುಲದವಳು ಎಂಬುದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ದೆರ್ಕೈ ಯು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 11 ಅವನು ಆಕೆಯ ೕಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಮುಂದೆ
ಏನು
ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಅಂತಃಪುರದ ಾ್ರ ಾರದ ಮುಂದೆ
ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಕನೆ್ಯಯರ ಲೇಪನ ಾಲವು ಪೂರೈ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಗಂಧರಸಪ್ರ
ೕಗದಲಿ್ಲ ಆರು
ತಿಂಗಳೂ, ಪರಿಮಳದ್ರ ವ ್ಯ ಾಂತಿವಧರ್ಕದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ ಪ್ರ
ೕಗದಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಳಗಳೂ ಅಂತು ಹನೆ್ನರಡು
ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು. ಈ ಾಲ ಮುಗಿದನಂತರ ಾಜನ ಅರಮನೆಯ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯು ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
13 ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸರದಿ
ಾರಿಗೆ ಬರುವುದೋ ಆಕೆಯು ಅಂತಃಪುರದಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. 14 ಆಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಗೆ
1
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ಾಯಂ ಾಲ ಹೋದವಳು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅರಸನ ಉಪಪತಿ್ನಯರ ಾಲಕ ಾದ ಶವಷ್ಗಜನೆಂಬ
ಾಜಕಂಚುಕಿಯ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎರಡನೆಯ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಬರುವಳು. ಅರಸನು ಅವಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಹೆಸರು
ಹೇಳಿ ಕರೆಯಿಸಿದ ಹೊರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬಳೂ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗುವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
15 ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ದೆರ್ಕೈ ಯ ದತು್ತಪುತಿ್ರ ಯೂ ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ಾದ ಅಬೀಹೈ ಲನ
ಮಗಳೂ ಆದ ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸರದಿ ಬಂ ಾಗ, ಅಂತಃಪುರ ಾಲಕ ಾದ ಹೇಗೈ ಎಂಬ ಾಜಕಂಚುಕಿಯು
ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ ್ನೕ ಹೊರತು ಆಕೆ ಬೇರೇನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು.
16 ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಬಳಿಗೆ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ
ಪುಷ ್ಯ ಾಸದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಾಜಗೃ ಹಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 17 ಅರಸನು ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ
ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದನು. ಎ ಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಅವನ ದಯೆಗೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಗೂ ಾತ್ರ ಾದುದರಿಂದ
ಅವನು ಾಜ ಮುಕುಟವನು್ನ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ, ಆಕೆಯನು್ನ ವಷಿ್ಟ ಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಣಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 18 ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಎಸೆ್ತೕರಳ ಔತಣ
ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೆರೆಯವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ*, ಾಜರ ಘನತೆಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಾನಧಮರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ದೆರ್ಕೈ ಯು ಾಜಕಂಟಕರ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಬಯಲು ಾಡಿದು್ದ
ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಸೇರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ದೆರ್ಕೈ ಯು ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 20 ಎಸೆ್ತೕರ ಾದರೋ
ದೆರ್ಕೈ ಯ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಾಗೆ
ಆಗಲೂ ಅವನ ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾನು ಇಂಥ ಕುಲದವಳು, ಇಂಥ ಜ ಾಂಗದವಳು
21 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೆರ್ಕೈ ಯು ಅರಮನೆಯ
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಬಿಗೆ ಾನ್ ಮತು್ತ ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಾಜಕಂಚುಕಿಯರು ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತ್ತಬೇಕೆಂದು ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿದ್ದರು. 22 ಈ
19

ಸಂಗತಿಯು
ದೆರ್ಕೈ ಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವನು ಅದನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಅವನ
ಹೆಸರನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು. 23 ಈ ವಿಷಯವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಅದು ನಿಜವೆಂದು ಾಬೀ ಾದುದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಿಸಿದರು. ಆ ಸಂಗತಿಯು ಾಜನ
ದಿನಚರಿಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸ ಾಯಿತು.

3

ಪ್ರ ಾನಮಂತಿ್ರ ಾದ ಾ ಾನನು
ಇ ಾದನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಅ ಾಗನ ವಂಶದವನೂ ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನೂ
ಆದ ಾ ಾನನನು್ನ ಪದವಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ, ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ತನ್ನ ಆ ಾ್ಥನದ ಎ ಾ್ಲ
ಸರ ಾರರಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. 2 ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ
ಾ ಾನನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಆದರೆ
ದೆರ್ಕೈ ಯು ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 3 ಅರಮನೆಯ ಾ್ವರ ಾಲಕರು
ದೆರ್ಕೈ ಗೆ, “ನೀನು ಾಜಾ ಯನು್ನ ಮೀರುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 4
ದೆರ್ಕೈ ಯು ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನೆನು್ನವ ಹೆಮೆ್ಮಯ ಾಗೂ
ಾನವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವನ ಹಟ ಾಗುವುದೇನೋ ನೋಡೋಣ
ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನು್ನ ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
1

ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಾಜಾ
ದೆರ್ಕೈ ಯು ತನಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದ
ಾ
6 ಅವನು
ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ದೆರ್ಕೈ
ಬ್ಬ ನ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈ ಯೆತು್ತವುದು
5

*

2:18 ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೆರೆಯವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಥ ಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಅಥ ಾ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿ

ೕಚನೆ.

ಾನನು ಬಹಳ
ಾಲದೆಂದೆಣಿಸಿ,
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ಇವನು ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗದವನೆಂದು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ
ದೆರ್ಕೈ ಯ
ಬಂಧುಬಳಗದವರನು್ನ ಅಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
7 ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಚೈ ತ ್ರ
ಾಸದಲಿ್ಲ ಾ ಾನನ
ಮುಂದೆ ಶುಭ ಾಸವು ಮತು್ತ ಶುಭದಿನವು
ಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ* “ಪೂರ್” ಅಂದರೆ
ಚೀಟನು್ನ ಾಕಿದರು. ಚೀಟು ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನಕೆ್ಕ
ಬಿತು್ತ. 8 ಾ ಾನನು ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಜ ಾಂಗವಿರುತ್ತದೆ; ಅದು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿಯೇ
ಇರುತ್ತದೆ.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ನಿಯಮಗಳು ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ
ಭಿನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅರಸನ ನಿಯಮಗಳನ್ನಂತೂ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅರಸನು ಅವರನು್ನ
ಸುಮ್ಮ ನೆ ಬಿಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. 9 ಅರಸನ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆ ಯು
ಹೊರಡಲಿ; ಾಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಾನು ಾಜಭಂ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹತು್ತ ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ †ತೂಕ

ಾಡಿ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಮುದೆ್ರ ಯುಂಗುರವನು್ನ ತೆಗೆದು ಅ ಾಗನ ವಂಶದವನೂ ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೆ್ವೕಷಿಯೂ
ಆದ ಾ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 11 ಅರಸನು ಾ ಾನನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ಆ ಬೆಳಿ್ಳ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ; ನೀನು ಆ
ಜನರನು್ನ ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಲೇಖಕರು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಯಿತು.
ಅವರು ಾ ಾನನ ಆ ಾನು ಾರ ಉಪ ಾಜರಿಗೂ, ಆ ಾ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ, ಆ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ಬರೆದರು. ಆ ಾ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ
ಬರಹದಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಆ ಪತ್ರ ಗಳು ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ
ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದ್ದವು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಜಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಾಕ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಪತ್ರ ಗಳು ಅಂಚೆಯವರ
ಮು ಾಂತರ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಸಂ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ, “ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಹಿರಿಯರು,
ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ನೋಡದೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಸಂಹರಿಸಿರಿ, ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಅವರ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದೂ ಬರೆದಿತು್ತ. 14 ಅದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, “ಈ ಪತ್ರ ದ ಒಂದೊಂದು
ಪ್ರ ತಿಯು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜವಿಧಿಯೆಂದು ಹೊರಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ
ಾಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 15 ಈ ನಿಣರ್ಯವು
ಶೂಷನ್ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಂಚೆಯವರು ಾಜಾ ಯ ಮೇರೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ
ಹೊರಟರು. ಅರಸ ಾದರೋ ಾ ಾನನನೊಡನೆ ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅತ್ತ
ಶೂಷನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಳಮಳ ಉಂಟಾಯಿತು.

4
1

ಾಜಾ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಬಿಕ್ಕಟು

ದೆರ್ಕೈ ಯು ನಡೆದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಾಗ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯನು್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಾಕಿಕೊಂಡು, ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ
2
ಮ ಾದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡಿದನು.
ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡವರು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ
ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ಬಂದನು. 3 ಾವ
ಾವ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಆ ಯೂ ಮತು್ತ ನಿಣರ್ಯವೂ ಪ್ರಕಟ ಾದ ೕ
*

3:7 ಶುಭ

ಾಸವು ಮತು್ತ ಶುಭದಿನವು

ಮತು್ತ ತಿಂಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು.

†

ಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಕೈ ಗೊಳ್ಳಲು ಸರಿ

3:9 ಹತು್ತ ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ 3,400 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಮ ಾದುಃಖವೂ, ಉಪ ಾಸ, ರೋದನೆ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಪಗಳೂ ಉಂಟಾದವು.
ಅನೇಕರು ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಾಸಿ ಬೂದಿ ಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸ ಾಯ ಾಚಿಸಿದ
ದೆರ್ಕೈ
ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸೇವಕಿಯರೂ ಕಂಚುಕಿಗಳೂ ಾಣಿ ಾದ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು
ದೆರ್ಕೈ ಗೆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಆಕೆ ಅರಸನಿಂದ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಹ ಾಕನೆಂಬ ಾಜ
ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು
ದೆರ್ಕೈ ಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 6 ಹ ಾಕನು ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿರುವ
ಪಟ್ಟಣದ ಬಯಲಿಗೆ
ದೆರ್ಕೈ ಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋದನು. 7
ದೆರ್ಕೈ ಯು ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ,
ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾಜಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಹಣ ಇಷೆ್ಟಂಬುದನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಶೂಷನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾದ ಾಜ ಾಸನದ ಒಂದು ಪ್ರ ತಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, “ಇದನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ
ವಿವರಿಸು; ಮತು್ತ ಆಕೆಯು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೃ ಪೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಅವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಹ ಾಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ
ದೆರ್ಕೈ ಯ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 10 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅವನನು್ನ ಪುನಃ
ದೆರ್ಕೈ ಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
11 “ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ ಹೊರತು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಒಳಗಣ ಾ್ರ ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರು
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗುವರು ಎಂಬ ಒಂದೇ ನಿಯಮವು ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರಿಗುಂಟು.
ಾರ
ಕಡೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸುವಣರ್ದಂಡವನು್ನ ಚಾಚುವನೋ ಅವರು
ಾತ್ರ ಜೀವದಿಂದುಳಿಯುವರು
ಎಂಬುದು ಅರಸನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಗೊತು್ತ. ನನಗಂತೂ
ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳಿಂದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಆಮಂತ್ರ ಣ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದಳು.
12 ಹ ಾಕನು ಎಸೆ್ತೕರಳ
ಾತುಗಳನು್ನ
ದೆರ್ಕೈ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 13 ಅವನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರೆ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾದರೂ ಾನೊಬ್ಬಳು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಉಳಿಯುವೆನು ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
14 ನೀನು ಈಗ ಸುಮ್ಮ ನಿದು್ದಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಸ ಾಯವೂ, ವಿ
ೕಚನೆಯೂ
ಉಂಟಾ ಾವು; ನೀ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಾಶ ಾಗುವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಇಂಥ
ಸಂದಭರ್ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
4

ಾಜ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿನ್ನವಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿ
ಎಸೆ್ತೕರಳು
ದೆರ್ಕೈ ಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಶೂಷನಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸು;
16 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನಗೋಸ್ಕರ ಉಪ ಾಸ
ಾಡಿರಿ;
ಅದರಂತೆ ಾನೂ ನನ್ನ ಸೇವಕಿಯರೊಡನೆ ಉಪ ಾಸದಿಂದಿರುವೆನು. ಅನಂತರ ಾನು ವಿಧಿಮೀರಿ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು, ಸತ್ತರೆ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದಳು. 17
ದೆರ್ಕೈ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು.
15 ಆಗ
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ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅರಸನನೂ್ನ ಾ ಾನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದು್ದ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾಜವಸ್ತ ್ರ ಭೂಷಿತ ಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗಣ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಾಜಮಂದಿರದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಳು. ಅರಸನು ಆ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾಜಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 2 ಅವನು ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯನು್ನ ಕಂಡ
ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸುವಣರ್ದಂಡವನು್ನ ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು.
3 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅರಸನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದಂಡದ ತುದಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. ಆಗ ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ,
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ಎಸೆ್ತೕರಳು 5:4
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ಎಸೆ್ತೕರಳು 6:5

“ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯೇ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆ
ಾವುದು? ನನ್ನ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿದರೂ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ಅರಸನು ಒಪು ್ಪವು ಾದರೆ ಾನು
ಈಹೊತು್ತ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿರುವ ಔತಣಕೆ್ಕ ಾ ಾನನೊಡನೆ ಬರೋಣ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದಳು. 5 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು, “ಎಸೆ್ತೕರಳ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾಡಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಾ ಾನನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋದನು. 6 ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡು ಾಗ ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆ
ಾವುದು
ಹೇಳು; ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸರಿಯೇ, ಅದನು್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಅಂದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ಅರಸನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಾನು
ಕೇಳುವುದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ 8 ಾನು
ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸುವ ಔತಣಕೆ್ಕ ಾಳೆಯೂ ಾ ಾನನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರೋಣ ಾಗಲಿ; ಆಗ
ಅರಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡುವೆನು.* ಇದೇ ನನ್ನ ಮನವಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
ದೆರ್ಕೈ ಯನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಾ ಾನ
ಆ ದಿನ ಾ ಾನನು ಆನಂದಲಹರಿಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ದೆರ್ಕೈ ಯು ತನಗೆ
ಭಯಪಡದೆ, ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಏಳದೆ ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಭರಿತ ಾದನು. 10 ಆದರೂ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ತನ್ನ ಆಪ್ತರನೂ್ನ, ಪತಿ್ನ ಾದ ಜೆರೆಷಳನೂ್ನ ಕರೆದನು. 11 ಅವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಘನೈಶ್ವಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಪುತ್ರ ಾ ಾತಿಶಯವನೂ್ನ, ಅರಸನು ತನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರಿಗಿಂತ, ಾಜಸೇವಕರಿಗಿಂತ ತನಗೇ
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ವಣಿರ್ಸಿ, 12 “ಇದಲ್ಲದೆ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದ
ಔತಣಕೆ್ಕ ಅರಸನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೊರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ನರನೂ್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಾಳೆಯೂ ಅರಸನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದಳೆ. 13 ಆದರೂ
ದೆರ್ಕೈ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ನು ಅರಮನೆಯ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ನನಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ಪತಿ್ನ
ಾದ ಜೆರೆಷಳೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಆಪ್ತರೂ, “ಐವತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು
ಗಲು್ಲಗಂಬವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿ ಾಳೆ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ದೆರ್ಕೈ ಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ನೇತು ಾಕಿಸಬೇಕು; ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅರಸನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಾ ಾನನು ಈ ಾತಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಗಲು್ಲಗಂಬವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದನು.
9

6
ದೆರ್ಕೈ ಯನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿದ ಅರಸನು
ಆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಪೂವರ್ ಘಟನೆಗಳ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ತರಲು ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಾ ಾಯಣ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಬಿಗೆ ಾನ್ ಮತು್ತ ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರೂ ಾಜಕಂಚುಕಿಗಳು
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯೂ ಅದು
ದೆರ್ಕೈ ಮು ಾಂತರ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯೂ
3 ಆಗ ಅರಸನು, “ಇದ ಾ್ಕಗಿ
ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.
ದೆರ್ಕೈ ಗೆ
ಾವ ಾ್ಥನ ಾನಗಳು
ದೊರಕಿದವು?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಅವನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಸೇವಕ ಾದ ಪರಿ ಾರದವರು, “ಏನೂ
ದೊರಕಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಅರಸನು, “ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಾ ಾನನು ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದ ಗಲಿ್ಲಗೆ
ದೆರ್ಕೈ ಯನು್ನ ನೇತು ಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅರಸನ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅರಮನೆಯ ಹೊರಗಣ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದನು. 5 ಆಗ ಾಜಸೇವಕರು,
“ಇಗೋ,
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ ಾನನಿರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು.
ಆಗ ಅರಸನು, “ಅವನು
1

*

5:8 ಆಗ ಅರಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ
ವಿವರಿಸುವೆನು.

ಾಡುವೆನು. ಅಥ ಾ ಆಗ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವೆನು ಅಥ ಾ ಆಗ

ಾನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ
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ಒಳಗೆ ಬರಲಿ” ಅಂದನು.
ಾ ಾನನು ಬಂ ಾಗ, “ಅರಸನು
ಾರ ಾ್ನದರು ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕೆಂದು
ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ
ಾ ಾನನು, “ಅರಸನು ನನ್ನ ನ ್ನಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ನರನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ ವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವನು”
ಅಂದುಕೊಂಡನು. 8 ಅವನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿದ್ದರೆ
ಾನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಜ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರಿ ಾಡುವ ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ತರಿಸಬೇಕು.
9 ಆ ವಸ್ತ ಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಅರಸನ ಸರ ಾರರಲೊ್ಲಬ ್ಬ ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಅರಸನು
್ರ
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಾಜವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅವನನು್ನ ಆ
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ ಅವನ ಮುಂದೆ, ‘ಅರಸನು
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನನು್ನ ೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯು ಇದೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಾಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳಿದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ
ಬೇಗನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ
ದೆರ್ಕೈ ಎಂಬ
ಯೆಹೂದ್ಯ ನಿಗೆ ಾಗೆಯೇ ಾಡು; ನೀನು ಹೇಳಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ” ಎಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದನು. 11 ಾ ಾನನು ಆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
ದೆರ್ಕೈ ಯನು್ನ ಭೂಷಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಾಡಿಸಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ, “ಅರಸನು
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನನು್ನ ೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯು ಇದೇ” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಾಡಿಸಿದನು.
12
ದೆರ್ಕೈ ಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಾ ಾನ ಾದರೋ ದುಃಖದಿಂದ
ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಜೆರೆಷಳ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಆಪ್ತರ
ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. 13 ಆಗ ಅವನ ಪಂಡಿತರೂ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅವನಿಗೆ,
“ ಾವನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸೋಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತೋ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆಹೂದ ಸಂ ಾನದವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನೀನು ಗೆಲ್ಲ ಾರಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಾ ಾಗುವಿ” ಅಂದರು. 14 ಅವರು ಇನೂ್ನ ಅವನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಾಜಕಂಚುಕಿಗಳು ಬಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಾಡಿಸಿರುವ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬೇಗ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಾ ಾನನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
6

7

ಾ ಾನನ ದುಷ್ಟ
ೕಜನೆಯನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸಿದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿ
ಅರಸನು ಾ ಾನನೊಡನೆ ಎಸೆ್ತೕರಳ ಮನೆಗೆ ಔತಣ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು. 2 ಅವನು ಈ ಎರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಅರಸನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯೇ, ನಿನ್ನ
ವಿ ಾಪನೆ
ಾವುದು ಹೇಳು; ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ
1

ಸರಿಯೇ, ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು, “ಅರಸನು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಸಮ್ಮತಿಸುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನೂ್ನ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನ
ಜೀವವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜ ಾಂಗವನೂ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು. 4 ಜನರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಂದು ಸಂಹರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನು್ನ
ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸುವ ಾಗೆ ಾವು ಾರಲ್ಪಟೆ್ಟ ವು. ಾವು ಸೇವಕ ಸೇವಕಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಗು ಾಮರಂತೆ
ಾರಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಜನನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವುದು
ೕಗ್ಯ ವಲ್ಲವೆಂದು
5
*
ಸುಮ್ಮ ನಿರುತಿ್ತದೆ್ದನು ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯನು್ನ,

“ಇಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟವನು
ಾವನು? ಅವನೆಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6 ಆಗ
ಆಕೆಯು, “ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಹಗೆ ಾರನು ಮತು್ತ ಶತು್ರ ವು ಈ ದುಷ್ಟ ಾ ಾನನೇ” ಎಂದಳು.
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ಾನನು ಾಣಿಯ ಮುಂದೆ ಭಯಭೀತ ಾದನು. 7 ಅರಸನು ೌ ಾ್ರ ವೇಶ ಾಗಿ
ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟದು್ದ ಅರಮನೆಯ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಾ ಾನ ಾದರೋ
ಅರಸನಿಂದ ತನಗೆ ಕೇಡು ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಎಸೆ್ತೕರಳ ಹತಿ್ತರ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
*

7:4 ಆ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಜನನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವುದು
ಶತು್ರ ವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡ ಾರನು.

ೕಗ್ಯ ವಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮ ನಿರುತಿ್ತದೆ್ದನು ಅರಸನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ ವನು್ನ
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8

ಬಿನ್ನಹ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅರಸನು ಅರಮನೆಯ ತೋಟದಿಂದ
ಾನು
ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡಿದ ಗೃ ಹಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳು ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವ ಸು ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಾ ಾನನು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, “ಇವನು ಾಣಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಭಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನೋ?” ಅಂದನು. ಅರಸನ ಾಯಿಂದ ಈ ಾತು ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೆ
ಸೇವಕರು ಾ ಾನನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಾ

ಾನನಿ ಾದ ಗಲು್ಲ ಶಿ
ಅರಸನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಂಚುಕಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಹಬೋರ್ನನು, “ಅರಸನ ಾ್ರ ಣರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ
ದೆರ್ಕೈ ಯನು್ನ ನೇತು ಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇವನು ಐವತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ
ಗಲು್ಲ ಕಂಬವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ ಾ ಾದರೆ ಾ ಾನನು್ನ ಅದಕೆ್ಕೕ
ನೇತು ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಾ ಾನನನು್ನ
ದೆರ್ಕೈ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದ್ದ ಗಲು್ಲಗಂಬಕೆ್ಕ
ಏರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅರಸನ ಕೋಪವೂ ಶಮನ ಾಯಿತು.
9 ಆಗ

8

1

ದೆರ್ಕೈ ಗೆ ದೊರೆತ ಾ

ಾನನ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರ

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈ ರಿ ಾದ ಾ ಾನನ ಮನೆಯನು್ನ
ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆಕೆಯು
ದೆರ್ಕೈ ಗೂ ತನಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು. 2 ಆಗ
ಅರಸನು ಾನು ಾ ಾನನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಮುದೆ್ರ ಯುಂಗುರವನು್ನ
ದೆರ್ಕೈ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು; ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಾ ಾನನ ಮನೆಯ ಆಡಳಿತವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದಳು.
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಾಜ ಾಸನವನು್ನ ರದು್ದ ಾಡಿದ
ದೆರ್ಕೈ
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಪುನಃ ಅರಸನನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ಅಳು ಾ್ತ,
“ಅ ಾಗನ ವಂಶದವ ಾದ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾನಿ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ದುಷ್ಟ
ೕಜನೆಗಳನು್ನ,
ಅ ಾಯಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದಳು. 4 ಅರಸನು ಸುವಣರ್ ಾಜದಂಡವನು್ನ
ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಎದು್ದ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು. 5 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅವನಿಗೆ,
“ಅರಸನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ, ಾನು ಹೇಳುವ
ಾತು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಅದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸುವು ಾದರೆ, ಅರಸನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅ ಾಗನ ವಂಶದವನೂ, ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನು ಆದ ಾ ಾನನು ಬರೆಯಿಸಿದ ಪತ್ರ ವನು್ನ
ರದು್ದ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾಪತ್ರ ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 6 ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ ಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಕುಲ ಾಶನವನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಸುಮ್ಮ ನಿರುವುದು
ಹೇಗೆ?”
ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದಳು. 7 ಆಗ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನು ಾಣಿ ಾದ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ದೆರ್ಕೈ ಗೂ, “ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತಿ್ತದ್ದರಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಿಸಿ, ಅವನ ಸೊತ್ತನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಾನ ಾಡಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ, ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾಜಮುದೆ್ರ ಯಿರುವ ಲೇಖನವನು್ನ
ಾರೂ ರದು್ದ ಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದುದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿತೋರುವುದನು್ನ ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಬರೆಯಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ
ಾಜಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ಾಜಲೇಖಕರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟರು. ಅವರು ಬಂದು
ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಜೇಷ್ಠ ಾಸದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ದೆರ್ಕೈ ಯ ಆ ಾನು ಾರ
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ, ಾರತ
ದಲುಗೊಂಡು ಕೂಷಿನ ವರೆಗೂ ಇರುವ ನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ
ಉಪ ಾಜರಿಗೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ಬರೆದರು. ಆ ಪತ್ರ ಗಳು
ಆ ಾ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಆ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು. ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ ಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ಬರಹದಲಿ್ಲಯೂ, ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಲಿಖಿತ ಾದವು. 10
ದೆರ್ಕೈ ಯು
3
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ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಾಜಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಾಕಿ, *ಅರಮನೆಯ ಅ ಾ್ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದಂಥ, ಅರಸನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವಂಥ ಕುದುರೆಗಳ
ಮು ಾಂತರ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಆ ಪತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಅರಸನು, “ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ
ಆ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ
ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 12 ತಮ್ಮ ಾ್ರ ಣರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಎದು್ದ,
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಯುಧಗ ಡನೆ ನೆರೆದು ಬರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರನೂ್ನ, ಸಂ ಾ್ಥನಗಳವರನೂ್ನ,
ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಾಗಿ ಕೊಂದು, ಸಂಹರಿಸಿ, ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. 13 ಅವರ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಬೇಕು, ಈ ಪತ್ರ ದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರ ತಿಯನು್ನ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಾಜವಿಧಿಯೆಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದ್ದನು. 14 ಈ ಾಜಾ ಯು ಶೂಷನ್
ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾ ಾಗಲೇ ಅಂಚೆಯವರು ಅರಮನೆಯ ಸ ಾರಿಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು
ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಹೊರಟರು.
15
ದೆರ್ಕೈ ಾದರೋ ನೀಲಿ ಮತು್ತ ಶುಭ್ರ ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ಾಜವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಬಂ ಾರದ ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ರಕ್ತವಣರ್ದ ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು
ಾಜಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ಶೂಷನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಆಭರ್ಟವು ಕೇಳಿಸಿತು. 16 ಅಲಿ್ಲ ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ೌರವ, ಹಷರ್ಪ್ರ ಾವ ಮತು್ತ ತೇಜಸು್ಸಳ್ಳವ ಾದರು. 17 ಾಜನಿಣರ್ಯ
ಾಸನಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
ಶುಭದಿನ ಉಂಟಾಯಿತು; ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ, ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಭೋಜನ ಾಡಿದರು.
ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಅವರ ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದರು.

9
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಾಡಿದು್ದ
1 ಅರಸನ ಆ ಾನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ
ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನವು ಬಂದಿತು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು
ಅವರ ವೈ ರಿಗಳು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 2 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಸಮಸ್ತ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಆ ಾ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂ ಾಗ
ಾರಿಗೂ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಅವರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಭಯವುಂಟಾಯಿತು;
ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ದೆರ್ಕೈ ಯ ಾ್ರ ಬಲ್ಯ ವು ಹೆಚಾ್ಚ ಗು ಾ್ತ ಬಂದ ಾಗೆ ಾ್ಲ, ಅವನ ಸುದಿ್ದಯೂ ಸಕಲ
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬತು. 4 ಸವರ್ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಉಪ ಾಜರೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಮತು್ತ
ಇತರ ಾ ೕದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾದರು. 5 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿದರು; ತಮ್ಮ
ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಇಷ್ಟ ವಿದ್ದಂತೆ
ಾಡಿದರು. 6 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲೆ್ಲೕ ಐನೂರು ಜನರನು್ನ
7
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಹತ ಾದವರಲಿ್ಲ ಪಷರ್ಂ ಾತ, ದಲೊ್ಫೕನ್, ಅ ಾ್ಪತ, 8
ೕ ಾತ, ಆದಲ್ಯ, ಅರೀ ಾತ,
9 ಪಮರ್ಷ್ಟ, ಅರೀಸೈ, ಅರಿದೈ, ವೈ ಜಾತ ಎಂಬುವವರಿದ್ದರು. 10 ಇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಸುಲಿಗೆಗೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 11 ಆ ದಿನ ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. 12 ಆಗ ಅರಸನು ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲೆ್ಲೕ ಐನೂರು
*
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ಜನರನೂ್ನ, ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ; ಉಳಿದ ಾಜಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ
ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಹತ ಾಗಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆ ಇನು್ನ
ಾವುದಿದ್ದರೂ ನೆರವೇರುವುದು, ನೀನು
13
ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ಅರಸನ ಇಷ್ಟ ವಿದ್ದರೆ
ಾಳೆಯೂ ಇಂದಿನ ಾಜಾ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ
ಾಕುವುದಕೂ್ಕ ಶೂಷನಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. 14 ಆಗ
ಅರಸನು ಾಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಕೂಡಲೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಾಜಾ ಯು ಶೂಷನ್
ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು ಮತು್ತ ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಏರಿಸ ಾಯಿತು. 15 ಶೂಷನಿನ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲೂ್ಲ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ ನ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದರು; ಆದರೆ ಕೊಳೆ್ಳ ಗೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ.
16 ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಾಜಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಾಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಾ್ರ ಣ
ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು;
ಆದರೆ ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 17 ಇದು ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನವನು್ನ ಉತ್ಸವಭೋಜನ
ದಿನವ ಾ್ನ ಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನವನು್ನ
ನಗರಗಳ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನವನೂ್ನ ಶುಭದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ಉತ್ಸವಭೋಜನ ಾಡಿ
18 ಆದರೆ ಶೂಷನಿನ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹದಿಮೂರನೆಯ ಮತು್ತ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನಗಳನು್ನ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನವನು್ನ ಉತ್ಸವಭೋಜನ
19 ಆದುದರಿಂದ
ದಿನವ ಾ್ನ ಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.
ೌಳಿಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನವನೂ್ನ ನಗರಗಳ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನವನೂ್ನ
ಶುಭದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ, ಉತ್ಸವಭೋಜನ ಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬ
ದರ್ಕೈ ಯು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೂ ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಗಳ ಮು ಾಂತರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು: 21 ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ಮತು್ತ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನಗಳನು್ನ ಉತ್ಸವದಿನಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ
22 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಶತು್ರ ಪೀಡೆ ತಪಿ್ಪ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಎಂದೆಣಿಸಬೇಕು.
ಆ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸಂ ಾಪವು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು; ದುಃಖವು ಹೋಗಿ
ಸುಖ ಾಲವು ಬಂದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ಸವಭೋಜನ ಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಡವರಿಗೆ ಾನಧಮರ್ ಾಡಬೇಕು. 23 ಅದರಂತೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರು
ದೆರ್ಕೈ ಯ ಪತ್ರ ದಲಿ್ಲ ನಿರೂಪಿತ ಾದದ್ದನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಉತ್ಸವವು
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಷಿರ್ಕೋತ್ಸವ ಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾಗನ ವಂಶದವನೂ ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನೂ ಆದ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿ ಾಳು ಾಡುವುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಪೂರ್ ಅಂದರೆ ಚೀಟನು್ನ ಾಕಿಸಿದನ ಾ್ಲ. 25 ಇದು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು, “ ಾ ಾನನು
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ಕುತಂತ್ರ ವು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಲಿ; ಅವನನೂ್ನ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಬೇಕು” ಎಂದು ಪತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನಷೆ್ಟ. 26 ಆ “ಪೂರ್*”
20

ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಆ ಾರದಿಂದ ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ “ಪೂರೀಮ್” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 27 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ
ಪತ್ರ ದ
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೂ್ನ
*

9:26 ಪೂರ್ ಚೀಟು.
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ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಆ ಎರಡು ದಿನಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಾಸನದ
ಪ್ರ ಾರ ನೇಮಿತ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವುದು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವರಲಿ್ಲಯೂ ಮೀರ ಾರದ
ಪದ್ಧತಿ ನಿಯಮಗ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರ ಸಂ ಾ್ಥನ ನಗರಗಳವರು
ಈ ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ನಿಂತುಹೋಗ ಾರದು. ಅದರ ಾಪಕವು
ಅವರ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗಲೇ ಾರದು ಎಂದೂ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 29 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅಬೀಹೈ ಲನ ಮಗ ಾದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಅಧಿ ಾರಯುಕ್ತ ಾಗಿ ಪೂರೀಮ್ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಆ
ಎರಡನೆಯ ಾಸನವನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ದೆರ್ಕೈ ಯ ಸ ಾಯದಿಂದ
30 ಅವನು ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ
ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ಬರೆದಳು.
ಾಜ್ಯ ದ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
31 ಆಕೆಯು ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾಸತ್ಯ ತೆಗಳುಳ್ಳ
ಾತುಗಳಿಂದ
ಆ ಪತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲಯೂ ಉಪ ಾಸ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾಪ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವೇ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರ ಈ ಪೂರೀಮ್
ದಿನಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ದೆರ್ಕೈ ಯ ನಿರೂಪದಂತೆ ಪ್ರ ತಿವಷರ್ ತಪ್ಪದೆ ನೇಮಿತ ಾದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಳು. 32 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಆ ಅಪ್ಪಣೆ ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿತು.
ಆ ನಿರೂಪವು ಅಪ್ಪಣೆಯು ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾಖಲಿಸಲ್ಪಪಟಿ್ಟತು.

10

ದೆರ್ಕೈ ಯ ಹಿರಿಮೆ
1 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರ ದಿ ್ವೕಪಗಳಿಗೂ
ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. 2 ಅವನ ಬಲ ಪ್ರ ಾಪಯುಕ್ತ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ, ಅವನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ
ದೆರ್ಕೈ ಗೆ
ಾ್ರ ಪ್ತ ಾದ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ವಿವರಗಳು ಮೇದ್ಯ ಮತು್ತ
ಾರಸಿಯ
ಾಜ ಾಲ
ವೃ ಾ್ತಂತಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 3 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ದೆರ್ಕೈ ಾದರೋ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ದಿ್ವತೀಯ
ಾ್ಥನದವನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಸ ಾ್ಮ ನಿತನೂ, ತನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗಕೆ್ಕ
ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾತ್ರ ನೂ,
ಸ್ವಜನರ ಹಿತಚಿಂತಕನೂ ಮತು್ತ ಸ್ವಕುಲದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಂತಿದೂತನೂ,
ಾ್ರ ಥರ್ ಾಪರನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
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ೕಬನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೕಬನ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದವರು
ಾರೆಂದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನೂ್ನ ಗುರುತಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಗ್ರಂಥಕತರ್ರು ಇರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಗಳಿವೆ.
ಸತ್ಯ ವೇದದ ಎ ಾ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ
ೕಬನು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ.
ೕಬನು ಅಸಹನೀಯ ದುರಂತಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತವಂತ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಅಂತಹ ವಿಪತು್ತಗಳು ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರ ಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ೕಬನು, ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ
ಎಲೀಫಜನು, ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನು, ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನು ಮತು್ತ ಬೂಜಿನವ ಾದ ಎಲೀಹು
ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇದು ಬಹಳಷು್ಟ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಹುತೇಕ
ಾಗವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೆರೆ ಾಸದ ಅಥ ಾ ಅ ಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು ಮತು್ತ ಎಲೀಹುವಿನ ಅ ಾ್ಯಯಗಳು ಇ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಾ್ರ ಚೀನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.
ೕಬನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ
ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಸಹ ನಂಬ ಾಗಿದೆ, ಐಗುಪ್ತದವರ ಅಧೀನತೆಯಲಿ್ಲ
ಕಷ್ಟ ವನು್ನಭವಿಸಿದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಾಂತ್ವನ ನೀಡಲು
ೕಶೆಯು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು್ನ ಎಂದು
ನಂಬ ಾಗಿದೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ೕಬನ ಪುಸ್ತಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುತ್ತದೆ:
ಸೈ ಾನನು ಆಥಿರ್ಕ ಮತು್ತ ದೈ ಹಿಕ ವಿ ಾಶವನು್ನ ತರಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ, ಸೈ ಾನನು ಾಡಬಹು ಾದ ಮತು್ತ
ಾಡ ಾಗದವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳ ಹಿಂದಿರುವ
“ ಾಕೆ” ಎಂಬ ಾರಣಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ನಮ್ಮ ಾನವ ಾಮಥ್ಯ ರ್ಕೆ್ಕ ಮೀಗಿ ಾದುದು
ಆಗಿದೆ. ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು, ಪರೀ ಸಲು, ಕಲಿಸಲು
ಅಥ ಾ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳು ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಷ್ಟ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ ಮತು್ತ ಸೈ ಾನನ ಆಕ್ರ ಮಣ — 1:1-2:13
2. ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಕುರಿತು ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರ
ತೆ
ೕಬನ ಚಚೆರ್ — 3:1-31:40
3. ಎಲೀಹು ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ೕಷಿಸಿದು್ದ — 32:1-37:24
4. ದೇವರು
ೕಬನಿಗೆ ಾವರ್ ೌಮತ್ವವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದು್ದ — 38:1-41:34
5. ದೇವರು
ೕಬನನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಿದು್ದ — 42:1-17
ೕಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬ
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1 ಊಚ್

ದೇಶದಲಿ್ಲ
ೕಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತ, ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 2 ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂರು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. 3 ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ, ಮೂರು
ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ, ಐನೂರು
ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳೂ, ಐನೂರು ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳೂ, ಬಹುಮಂದಿ ಸೇವಕರೂ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಮೂಡಣ ದೇಶದವರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಸ್ವತು್ತಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.
4 ಅವನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣವನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತ ಆ
ಭೋಜನಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರನೂ್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಔತಣದ ಸರದಿ ತೀರಿದ ನಂತರ
ೕಬನು, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಾಪ ಾಡಿರಬಹುದು”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಮಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ
ೕಬನು ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಾಡುವುದು ದೈ ನಂದಿನ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿತು್ತ.
ೕಬನ

ದಲನೆಯ ಪರೀ

ಒಂದು ದಿನ ದೇವದೂತರು* ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಸೈ ಾನನು (ಆ ಾದಕ ದೂತನು)
ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದನು. 7 ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನನು್ನ, “ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ತಿರುಗು ಾ್ತ ಇದು್ದ ಬಂದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕಬನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟೆ್ಟ ಾ? ಅವನು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ ಾನನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ಸೈ ಾನನು, “
ೕಬನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋ? 10 ನೀನು
ಅವನಿಗೂ, ಅವನ ಮನೆಗೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ವತಿ್ತಗೂ ಸುತು್ತ ಮುತ್ತಲು ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯ ಬೇಲಿಯನು್ನ
ಾಕಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ. ಅವನು ಕೈ ಾಕಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀನು ಸಫಲಪಡಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಪತು್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. 11 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನ ಸೊತ್ತನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು. ಆಗ
ಅವನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿಸದೇ ಬಿಡುವನೇ?” ಎಂದನು. 12 ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ,
“ನೋಡು, ಅವನ ಾ್ವ ಸ ವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಾತ್ರ ಕೈ ಾಕಬೇಡ” ಎಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
13 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಿನ
ೕಬನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣದಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡಿ ಕುಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ, 14 ಒಬ್ಬ ದೂತನು
ೕಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಎತು್ತಗಳು ಉಳು ಾ್ತ
ಇರು ಾಗ ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಕತೆ್ತಗಳು ಮೇಯು ಾ್ತ ಇದ್ದವು. 15 ಶೆಬದವರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಅವನು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಬಂದು, “ದೇವರ ಬೆಂಕಿ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬಿದು್ದ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಆಳುಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು
ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 17 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು ಬಂದು, “ಕಸಿ್ದೕಯರು ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ
ಬಂದು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತೆ್ಯ
ಾಡಿದರು. ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
18 ಅವನು ಇನು್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ನು ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ
ಅಣ್ಣ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ, 19 ಅರಣ್ಯ ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಮನೆಯ
ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು, ಮನೆಯು
ೌವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಸತು್ತ ಹೋದರು.
ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
6

*

1:6 ದೇವದೂತರು ಅಥ ಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು.
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ಆಗ
ೕಬನು ಎದು್ದ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, 21 “ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಬಂದೆನು; ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೇ ಗತಿಸಿಹೋಗುವೆನು; ನನಗಿರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ ಕೊಟ್ಟ ನು, ಅವುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು; ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಇದೆಲ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ
ೕಬನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ.

2

ೕಬನ ಎರಡನೆಯ ಪರೀ
1 ದೇವದೂತರು ಇನೊ್ನಂದು ದಿನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ,
ಸೈ ಾನನೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಯೆಹೋವನು,
“ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?”
ಎಂದು ಸೈ ಾನನನು್ನ ಕೇಳಲು ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ತಿರುಗು ಾ್ತ ಇದು್ದ ಬಂದೆನು” ಎಂದನು. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕಬನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟೆ್ಟ ಾ? ಅವನಿಗೆ ಸ ಾನನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ
ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ,
ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನನು್ನ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ
ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. 4 ಯೆಹೋವನ ಆ ಾತಿಗೆ
ಸೈ ಾನನು, “ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಚಮರ್ ಎಂಬಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ
ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಕೊಡುವನು. 5 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನ ಅಸಿ್ತ ಾಂಸಗಳನು್ನ ಹೊಡೆ. ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ
ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ನೋಡು,
ಅವನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
7 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ ಹೊರಟು
ೕಬನ ಅಂ ಾಲು
ದಲುಗೊಂಡು
ನಡುನೆತಿ್ತಯವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ಅವನನು್ನ ಾಧಿಸಿದನು. 8
ೕಬನು ಒಂದು
ಬೋಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೈ ಯನು್ನ ಕೆರೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
9 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ
ೕ? ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 10 ಆಗ
ೕಬನು ಆಕೆಗೆ, “ಮೂಖರ್ಳು
ಾತ ಾಡಿದಂತೆ ನೀನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ. ದೇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಾವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೊಂದು ಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಹೊಂದ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಾಪದ ಾತು ಅವನ ತುಟಿಗಳಿಂದ
ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ.
ೕಬನ ಮೂವರು ಮಿತ್ರರು
ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನು, ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನು, ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನು ಎಂಬ
ೕಬನ
ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತಿ್ತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ, “ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ
ಸಂ ಾಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಸಂತೈ ಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 12 ಅವರು ದೂರದಿಂದ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ
ೕಬನ ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ ಹೋದ
ಾರಣ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತು್ತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಮಣ್ಣ ನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿ ತಮ್ಮ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡರು. 13 ಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಾಧೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಹಗಲಿರುಳೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬರೂ ಾತ ಾಡದೇ
ಇದ್ದರು.
11 ತೇ

3

ೕಬನ
ದಲನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ
1 ಆ ಮೇಲೆ
ೕಬನು ಾಯಿ ತೆರೆದು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನವನು್ನ ಶಪಿಸಿ,
2
ೕಬನು ಇಂತೆಂದನು,
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“ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನವು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ‘ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಪುರು ಾಂಕುರ ಾಯಿತು’ ಎಂದು ನುಡಿದ
ಾತಿ್ರ ಯು ಾಶ ಾಗಲಿ
4 ಆ ದಿನವು ಕತ್ತಲೆ
ಾಗಲಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವರು ಅದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸದಿರಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು
ಪ್ರ ಾಶಿಸದಿರಲಿ.
5 ಕತ್ತಲೆಯೂ,
ೕ ಾಂಧ ಾರವೂ ಅದನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ೕಡವು ಅದನು್ನ ಕವಿಯಲಿ, ಹಗಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ
ಬು್ಬ ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಿ.
6 ಾಗರ್ತ್ತಲು ಆ ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದು
ಾಸಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಸೇರದೆ ಸಂವತ್ಸರದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಹಷಿರ್ಸದೆ ಇರಲಿ.
7 ಆ ಾ, ಾತಿ್ರ ಯು ಬಂಜೆ
ಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ.
8 ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ದಿನಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಜಾಣ ಾದ ( ಾಂತಿ್ರಕರು)
ಅದಕೆ್ಕ ಾಪಕೊಡಲಿ.
9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳೂ ಮಿಣುಕದೆ ಹೋಗಲಿ. ಅದು ಬೆಳಕನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ
ಹೊಂದದಿರಲಿ. ಅರುಣೋದಯವೆಂಬ ರೆಪೆ್ಪ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಅದು ಾಣದಿರಲಿ.
10 ಆ
ಾತಿ್ರ ಯು ನನ್ನ
ಾಯಿಯ ಗಭರ್ ಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಶ್ರ ಮೆಯನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
11 ಾನು ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಏಕೆ ಾಯಲಿಲ್ಲ. ಗಭರ್ದಿಂದ ಬಂ ಾಗಲೇ ಏಕೆ ಾ್ರ ಣಬಿಡಲಿಲ್ಲ?
12 ಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊತ್ತದೆ್ದೕಕೆ? ಾಯಿಯ
ಲೆಗಳು ನನಗೆ ಕುಡಿಯ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
13 ಆಗಲೇ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಾನೀಗ
ೌನ ಾಗಿ ಮಲಗಿರುತಿ್ತದೆ,್ದ ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚ ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರ ಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
14 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡ ಅರಸರೊಂದಿಗೂ,
ಮಂತಿ್ರ ಗ ಡನೆಯೂ ಾನಿರುತಿ್ತದೆ.್ದ
15 ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಗಡಲೂ
ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
16 ಒಂದು ವೇಳೆ ಾನು ಗಭರ್ ಾ್ರ ವ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ, ಹೂಳಿಟ್ಟ ಪಿಂಡದಂತೆ, ಬೆಳಕನೆ್ನೕ ಾಣದೆ ಸತು್ತಹೋದ
ಕೂಸುಗಳಂತೆ ಜನ್ಮ ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಇರುತಿ್ತದೆ್ದನು.
17 ಅಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಆಗ್ರ ಹವು ಅಣಗಿ ಹೋಗುವುದು, ದಣಿದವರು ದಣಿ ಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
18 ಸೆರೆ
ಾದವರು ಾಧಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಧ ್ವನಿಯನೆ್ನೕ ಕೇಳದೆ, ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
19 ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿ ಾ್ಲ. ಆಳು, ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
20 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವನಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ, ಮನನೊಂದವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?
21 ಅವರು ನಿ ೕಪ ಾ್ಕಗಿ ಅಗೆಯುವ ಆಶೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚದ ಆಶೆಯಿಂದ ಮರಣವನು್ನ
ಾರೈ ಸಿ
ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು ದೊರೆಯದು.
22 ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರು ಾಗ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಷಿರ್ಸಿ ಉ ಾ್ಲಸಪಡು ಾ್ತರೆ.
23 ದೇವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಾಕಿ, ಾರಿಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ?
24 ನಿಟು್ಟ ಸಿರೇ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬರುವ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನರ ಾಟವು ಜಲ ಾರೆಯಂತಿದೆ.
25 ನನಗೆ ಭಯವು ಹುಟಿ್ಟದೊಡನೆಯೇ ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ಾನು
ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೋ
ಅದು ತಪ್ಪದೆ ಬರುವುದು.
26 ನನಗೆ
ಾವ ಾಂತಿಯೂ, ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ, ಉಪಶಮನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಾ ಾಗಲೂ ಕಳವಳವೇ.”
3

4

ಎಲೀಫಜನ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಅದಕೆ್ಕ ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು,
2 “ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡ ತೊಡಗಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಸರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದೋ?
ಾತ ಾಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದೀತು?
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3 ಇಗೋ, ನೀನು ಅನೇಕರನು್ನ ಶಿ

ಸಿ,
ೕಲು ಬಿದ್ದ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದಿ್ದ.
4 ಎಡವಿ ಬೀಳುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ,

ಕುಸಿಯುವ
ಣ ಾಲುಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿದಿ್ದ.
5 ಈಗ ಾದರೋ ನಿನಗೆ ಶ್ರ ಮೆ ಬಂತು, ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವಿ.
ಅದು ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ತಗಲಿರುವ ಾರಣ ನಿನಗೆ ಭ್ರ ಮೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.
6 ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯೂ,
ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಗೆ ನಿನ್ನ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ವೂ ಆ ಾರವಲ್ಲ ೕ?
7 ನೀನೇ ಆಲೋಚನೆ ಾಡು, ನಿರಪ ಾಧಿಯು ಎಂ ಾದರೂ ಾಶ ಾದದು್ದಂಟೇ?
ಯ ಾಥರ್ರು ಅಳಿದು ಹೋದದೆ್ದಲಿ?್ಲ
8 ಾನು ನೋಡಿರುವ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಉತು್ತ,
ಕೇಡನು್ನ ಬಿತು್ತವವರು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯ ವರು.
9 ದೇವರ ಾ್ವ ಸದಿಂದ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
ಆತನ ಸಿಟೆ್ಟಂಬ ಾಳಿಯಿಂದ ಾ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
10 ಸಿಂಹ ಗಜರ್ನೆಯೂ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಧ ್ವ ನಿಯೂ,
ಅಡಗಿ ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಕೋರೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವವು.
11 ಮೃ ಗೇಂದ್ರ ನು ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವನು.
ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು.
12 ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಅದು ಪಿಸು ಾತಿನ ಸ ಾ್ದಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ.
13 ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರ ಹತು್ತವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ,
ಾತಿ್ರ ಯ ಕನಸುಗಳಿಂದ
ೕಚನೆಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗ
14 ನನಗೆ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಡುಗುವಷು್ಟ,
ಭಯಂಕರ ಾದ ದಿಗಿಲು ಉಂಟಾಯಿತು.
15 ಆಗ ಆತ್ಮ
ಂದು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಸುಳಿಯಲು,
ಮೈ ಯೆ ಾ್ಲ ರೋ ಾಂಚನ ಾಯಿತು.
16 ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ವು ಇತು್ತ,
ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಅದು ಏನೆಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಬಂತು.”
17 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಮನುಷ ್ಯ ನು ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾ ಾನೇ?
ಾನವನು ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬಹುದೇ?

ಾ, ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲಯೂ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವುದಿಲ್ಲ,
ತನ್ನ ದೂತರ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸು ಾ್ತನೆ.
19 ಧೂಳಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ,
ಮಣಿ್ಣ ನಿಂ ಾದ ಶರೀರಗಳೆಂಬ ಮನೆಗ ಳಗೆ
ಾಸಿಸುವವರಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ತಪು ್ಪ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಅವರು ದೀಪದ ಹುಳದಂತೆ ಅಳಿದು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
20 ಉದ
ಾಸ್ತ ಾನಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ (ಜೀವಿಸಿ) ಜಜ್ಜಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ.
ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಶ ಹೊಂದುವುದನು್ನ ಾರೂ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಅವರ ಗು ಾರದ ಹಗ್ಗವು ಬಿಚಿ್ಚಹೋಗುವುದಷೆ್ಟ. ಅವರು ಾನವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಯುವರು” ಎಂಬುದೇ.
18 ಆ
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ಎಲೀಫಜನ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ
1 “ನೀನು ಕೂಗಿದರೆ, ನಿನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವವರುಂಟೋ?
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಾರನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವಿ?
2 ಕೋಪದಿಂದ ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ಾಶವು,
ರೋಷದಿಂದ ಮೂಢನಿಗೆ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸುವುದಲ್ಲವೇ.
3 ಮೂಖರ್ನು ಬೇರೂರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಕೂಡಲೆ ಅವನ ನಿ ಾಸವು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು.
4 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರ ಯವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೋತುಹೋಗುವರು.
ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಹಸಿದವನು ಅವರ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಮುಳು್ಳಬೇಲಿ ಾಕಿದ್ದರೂ ತಿಂದುಬಿಡುವನು.
ಅವರ ಸೊತ್ತನು್ನ ನುಂಗಲು ಾಯಿ ತೆರೆದು ಾದಿರುವರು.
6 ಕೇಡು ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದಲ್ಲ;
ದುಃಖವು ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಜಾ್ವಲೆಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾರುವುದು,
ಮನುಷ ್ಯರು ಶ್ರ ಮೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೂ ಸಹಜ.
8 (ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ) ಾ ಾದರೋ ದೇವರನೆ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ದೇವರಿಗೇ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
9 ಆತನು ಅಪ್ರ ಮೇಯ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾದ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
10 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಸುರಿಸಿ,
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
11 ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯವರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏರಿಸಿ,
ದುಃಖಿಸುವವರನು್ನ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆತರು ಾ್ತನೆ.
12 ಯುಕಿ್ತವಂತರ ಕೈ ಯಿಂದ ಏನೂ ಆಗದಂತೆ,
ಅವರ ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
13 ಾನಿಗಳನು್ನ ಅವರ ತಂತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
14 ಅವರು ಹಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಸುತು್ತವರೆದು,
ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲೆ್ಲೕ ಾತಿ್ರ ಯವರಂತೆ ತಡ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
15 ಇಂಥವರ ಾಯೆಂಬ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ,
ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈ ಯಿಂದಲೂ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
16 ಹೀಗೆ ಬಡವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯುಂಟಾಗುವುದು,
ಅ ಾ್ಯಯವು ಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು.
17 ಇಗೋ, ದೇವರು
ಾರನು್ನ ಶಿ ಸುವನೋ ಅವನು ಧನ್ಯ ನು;
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಬೇಡ.
18 ಾಯ ಾಡುವವನೂ ಾಯಕಟು್ಟ ವವನೂ ಆತನೇ;
ಹೊಡೆಯುವ ಕೈ ಯೇ ಾಸಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
19 ಆರು ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಗಳಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು;
ಏಳನೆಯ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಉಂಟಾದರೂ ಾವ ಕೇಡೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುಟ್ಟದು.
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20 ಬರ

ಾಲದಲಿ್ಲ ಮರಣದಿಂದಲೂ,
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.
21 ಾಲಿಗೆಯೆಂಬ ಕೊರಡೆಗೆ ನೀನು ಮರೆ
ಾಗಿರುವಿ;
ವಿ ಾಶವುಂಟಾದರೂ ನೀನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
22 ನೀನು ಾಶಕೂ್ಕ, ಾಮಕೂ್ಕ ನಗುವಿ;
ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
23 ಹೊಲದ ಕಲು್ಲಗ
ಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಿ;
ಾಡುಮೃ ಗಗಳೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರುವವು.
24 ನಿನ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಅ ಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಹಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
25 ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವು ದೊಡ್ಡದೆ್ದಂದೂ,
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಭೂಮಿಯ ಹುಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದವರು ಎಂದೂ ನಂಬಿರುವಿ.
26 ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೆನೆಯ ಸಿವುಡು ಮನೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ,
ನೀನು ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವಿ.
27 ಇಗೋ, ಇದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ, ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ; ಇದನು್ನ ಕೇಳು,
ನಿನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ನೀನೇ ತಿಳಿದುಕೋ.”

6
ೕಬನ ಎರಡನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
ೕಬನು ಮತೆ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ಆ ಾ, ಾ್ರ ಸಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಇಟು್ಟ;
ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕರಕರೆಯ ಾರವನು್ನ ತೂಕ ಾಡುವು ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
3 ಆಗ ನನ್ನ ವಿಪತು್ತ ಸಮುದ್ರ ದ ಮರಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಾರವುಳ್ಳದೆ್ದಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು ಎಂದು
ದುಡುಕಿನಿಂದ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ
ಾಣಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಟಿರುತ್ತವೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಅವುಗಳ ವಿಷವನು್ನ
ಹೀರಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅ ಾಯಗಳು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟವೆ.
5 ಾಡುಕತೆ್ತಗೆ ಹುಲಿ್ಲರಲು ಅರಚೀತೇ?
ಎತಿ್ತಗೆ ಮೇವಿರಲು ಕೂಗೀತೇ?
6 ಸಪೆ್ಪಯನು್ನ ಉಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಲೋಳೆಯು ರುಚಿಯೇ?
7 ಇಂ ಾ ಆ ಾರವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ; ಮುಟ್ಟ ಾರೆನು.
8ಅ
್ಯೕ, ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲವೇ,
ಾನು ಬಯಸುವುದನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
9 ಾನು ಾಶ ಾಗುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ
ಾಗುವು ಾದರೆ,
ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.
10 ಆಗ ಾನು ಆದರಣೆ ಹೊಂದಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ
ಾತನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆನು.
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಾನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ.
11 ನನ್ನ ಬಲವು ಎಷ್ಟರದು, ಾನು ಹೇಗೆ ಾದುಕೊಳ್ಳಲಿ?
ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯೇನು, ಾನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
12 ನನ್ನ ಬಲವು ಕಲಿ್ಲ ನ ಬಲ
ೕ?
1 ಆ ಮೇಲೆ
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ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಶರೀರವು ಾಮ್ರ ದೊ್ದೕ?
13 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ,
ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವು ತೊಲಗಿಹೋಗಿದೆ.
14 ಒಬ್ಬ ನು ಮನಗುಂದಿ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಿಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ;
ಅವನ ಮಿತ್ರ ನು ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.
15 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದರೋ ತೊರೆಯ ಾಗೂ,
ಪ್ರ ಾಹವು ಾದುಹೋಗಿ ಬತಿ್ತದ ಹಳ್ಳದ ಾಗೂ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
16 ಹಿಮವು ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರ ಾಹಗಳು,
ಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕ ಾ್ಪ ಗಿರುವವು.
17 ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ
ಾಯ ಾಗುವವು,
ಸೆಕೆಯುಂಟಾ ಾಗ ಅವು ಬತಿ್ತ ಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವವು.
18 ಇಂ ಾ ತೊರೆಗಳ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವ ವತರ್ಕರ ಗುಂಪುಗಳು ಓರೆ ಾಗಿ,
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ.
19 ತೇಮದ ಗುಂಪಿನವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದರು,
ಶೆಬದ ಸಮೂಹದವರು ಆ ತೊರೆಗಳನು್ನ ಾರೈ ಸಿದರು.
20 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಾಭಂಗಪಟ್ಟರು, ನಂಬಿದಷೂ್ಟ ನಿರೀ ಗೆಟ್ಟರು.
21 ಈಗ ನೀವು ಾಗೆಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.
(ನನ್ನ) ವಿಪತ್ತನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಹೆದರಿದಿರಿ.
22 ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವೇನು? ‘ನನಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನೋ?
ನಿಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ, ‘ನನ ಾಗಿ ಲಂಚಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದೆನೋ?
23 ವಿರೋಧಿಯ ಕೈ ಯಿಂದ, ‘ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿರಿ’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನೋ?
ಬ ಾತ್ಕರಿಸುವವರಿಂದ, ‘ನನ್ನ ನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿರಿ’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನೋ?
24 ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪ ನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ,
ಾನು ೌನದಿಂದಿರುವೆನು.
25 ನೀತಿಯ ನುಡಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಖಂಡಿತ ಾಗಿವೆ,
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡನೆಯು ನಿ ಾಥರ್ಕ?
26 ಬರೀ
ಾತುಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಬೇಕೆನು್ನವಿರೋ?
ದೆಸೆಗೆಟ್ಟ ವನ ಾತುಗಳು ಾಳಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲವೇ?
27 ನೀವು ಚೀಟಿ ಾಕಿ ಅ ಾಥನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು;
ನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಾರಿಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ.
28 ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ಾನು ಸು ಾ್ಳಡುವೆನೋ?
29 ದಯವಿಟು್ಟ* ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗದಿರಲಿ; ಮತೆ್ತ ವಿಮಶೆರ್ ಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವು ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ.
30 ರುಚಿಗೆ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ತಪು ್ಪ ಾಡುತ್ತದೋ?
ಸ ಾ್ಯ ಸತ್ಯ ಗಳ, ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವ ಾಮಥ್ಯ ರ್ ನನಗಿಲ್ಲವೇ?

7
ೕಬನು ದೇವರಿಗಿಟ್ಟ
*

ರೆ

6:29 ದಯವಿಟು್ಟ ಅನೇಕ ಾಂಪ್ರ ಾಯಿಕ ಾ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ “ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ” ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಶಃ ಾದ ಾ ಾಂತರವಿದೆ,
ೕಬ. 6:29,
ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ೕಬನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕರೆದನು ಎಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಇದು
ನೀಡುತ್ತದೆ; ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಪದಕೆ್ಕ “ದಯವಿಟು್ಟ, ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ
ೕಚಿಸಿರಿ, ಪುನಃ ಅದನು್ನ
ೕಚಿಸಿರಿ” ಎಂಬಥರ್ವಿದೆ.
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ಾಲ ಉಂಟಲ್ಲವೇ.
ಅವನ ದಿನಗಳು ಜೀತ ಾಳಿನ ದಿನಗಳಂತೆ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ.
2 ಾನು ಸಂಜೆಯನು್ನ ಬಯಸುವ ಾಸನಂತೆಯೂ,
ಕೂಲಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸುವ ಆಳಿನಂತೆಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.
3 ಬೇಸರಿಕೆಯ
ಾಸಗಳೂ,
ಆ ಾಸದ ಾತಿ್ರ ಗಳೂ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿವೆ.
4 ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗ ಏಳುವೆನೋ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಾತಿ್ರ ಯು ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಉದಯದವರೆಗೂ ಹೊರಹೊರಳಿ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ.
5 ಹುಳಗಳೂ, ಮಣು್ಣಹಕ್ಕಳೆಗಳೂ ನನ್ನ
ಾಂಸವನು್ನ ಮುಸುಕಿವೆ.
(ಬಿರಿದ) ಚಮರ್ವು ಕೂಡು ಾ್ತ ಬಂದು ಬಿರಿಯುತ್ತದೆ.
6 ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಮಗ್ಗದ ಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ,
ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
7 ನನ್ನ ಜೀವವು ಾಳಿಯಂತೆ ಇದೆಯೆಂತಲೂ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಇನು್ನ ಸುಖವನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ.
8 ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾನು ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9
ೕಡ ಹರಿದು ಾಯ ಾಗುವಂತೆ,
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದವನು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಾನಂತೂ ಾಯಿಮುಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ;
ಆತ್ಮ ವೇದನೆಯಿಂದ ಾತ ಾಡುವೆನು,
ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವೆನು.
12 ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾವಲಿಡುವುದೇಕೆ?
ಾನೇನು ಸಮುದ್ರ ೕ, ಾಗರವೆಂಬ ಘಟಸಪರ್ ೕ?
13 ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವುದು,
ನನ್ನ ಮಂಚವು ನನ್ನ ಾಧೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ
14 ನೀನು ಸ್ವಪ ್ನ ಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬೆದರಿಸಿ,
ದಶರ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಭಯಪಡಿಸುವಿ.
15 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಈ ಅಸಿ್ಥಪಂಜರದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟ ಾಯುವುದೇ ಲೇಸೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
16 ಾನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಬದುಕುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು; ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಉಸಿರಿನಂತಿವೆ.
17
ಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು, ಅವನನು್ನ ನೀನು ಏಕೆ ಲ ಸಬೇಕು?
ಅವನಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಮನಸಿ್ಸಡಬೇಕು?
18 ದಿನಂಪ್ರ ತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ,
ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೂ್ಕ ಅವನನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದೇಕೆ?
19 ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೃ ಷಿ ್ಟ ತಿರುಗಿಸದೆ ಇರುವಿ?
ಉಗುಳನು್ನ ನುಂಗುವಷು್ಟ ಾಲ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
20 ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾವಲಿಡುವವನೇ,
ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ದಿಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾಯಿತು?
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ನನ್ನ ನು್ನ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? ನನಗೆ ಾನೇ ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
21 ನೀನು ನನ್ನ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಏಕೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
ಾನು ಈಗ ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕು ಾಗ ಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರುವೆನು.

8
ಬಿಲ್ದದನ

ದಲನೆಯ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
ಾದ ಬಿಲ್ದದನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿರುವ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತಿ್ತರುವಿ?
3 ದೇವರು ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವನೋ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವನೋ?
4 ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ದ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನೋ ಏನೋ?
5 ನೀನು ಶುದ್ಧನೂ, ಯ ಾಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆತನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬಯಸಿ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ,
6 ಆತನು ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಚೆ್ಚತು್ತ,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ನಿ ಾಸವನು್ನ ಸಮೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.
7 ನಿನ್ನ
ದಲನೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯು ಅಲ್ಪ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹಳ ವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದುವುದು.
8 ದಯ ಾಡಿ, ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ,
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದಕೂ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಡು.
9 ಾ ಾದರೋ ನಿನೆ್ನ ಹುಟಿ್ಟದವರು, ನಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ನೆರಳಿನಂತಿವೆಯಷೆ್ಟ.
10 ಅವರು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
11 ಜವುಗು ಇಲ್ಲದೆ ಜಂಬುಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆಯುವುದೇ?
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಆಪುಹುಲು್ಲ
ಳೆಯುವುದೇ?
12 ಇನೂ್ನ ಎಳೆಯ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಸಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ,
ಾರೂ ಕೊಯ್ಯ ದೆ ಇದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು.
13 ದೇವರನು್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ ವರೆಲ್ಲರ ಗತಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದು;
ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನ ನಿರೀ ಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.
14 ಅವನ ಭರವಸವು ಭಂಗ ಾಗುವುದು,
ಅವನ ಆಶ್ರ ಯವು ಜೇಡದ ಮನೆಯಂತಿರುವುದು.
15 ಅವನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಆತುಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ;
ಅದನು್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರದು.
16 ಅವನು ಬಳಿ್ಳಯಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹಸಿ
ಾಗಿದು್ದ,
ತೋಟದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕವಲೊಡೆದು ಹರಡಿ
17 (ಕಲು್ಲ) ಕುಪೆ್ಪಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು,
ಕಲು್ಲಬಿರುಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ನುಗ್ಗಬಲ್ಲ ನು.
18 ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದರೆ ಆ ಸ್ಥಳವು,
‘ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಕೂಗುವುದು.
1 “ಆಗ ಶೂಹ್ಯ
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19 ಆ ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಬೇರೆ ಸಸಿಗಳು

ಳೆಯುವವು.
ಆ ಾ, ಇದೇ ಅವನ ಗತಿಯ ಸುಖ!
20 ಇಗೋ ದೇವರು ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಆತನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಾಯನು್ನ ನಗುವಿನಿಂದಲೂ,
ತುಟಿಗಳನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸುವನು.
22 ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಅವ ಾನವು ಮುಸುಕುವುದು;
ದುಷ್ಟರ ನಿ ಾಸವು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವುದು.”

9

ೕಬನ ಮೂರನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಬಿಲ್ದದನಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
ೕಬನು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯ ವೇ ಸರಿ.
ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
3 ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ,
ಆತನ ಾವಿರ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರನು.
4 ದೇವರ ಹೃ ದಯವು ವಿವೇಕವುಳ್ಳದು್ದ, ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಪ್ರ ಬಲ ಾದದು್ದ.
ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮನಸು್ಸ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡವನು ಾಥರ್ಕ ಾದದು್ದಂಟೇ?
5 ಆತನು ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಅರಿಯದಂತೆ ಸರಿಸಿ
ಕೋಪದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
6 ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಕದಲಿಸಿ
ಅದರ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
7 ಹುಟ್ಟ ಬೇಡವೆಂದು ಆತನು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಯರ್ನು ಹುಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲ;
ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ ಮುದೆ್ರ ಾಕು ಾ್ತನೆ.
8 ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ವಿ ಾಲಪಡಿಸಿದವನು ಆತನೊಬ್ಬ ನೇ.
ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತನೆ.
9 ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲವನೂ್ನ, ಮೃ ಗಶಿರವನೂ್ನ, ಕೃ ತಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ,
ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ ೃ ಹಗಳನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಆತನೇ.
10 ಅಪ್ರ ಮೇಯ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾದ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
11 ಆ ಾ, ಆತನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಟಿಹೋದರೂ ಾನು ಾಣುವುದಿಲ್ಲ;
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಾದುಹೋದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
12 ಇಗೋ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ಆತನನು್ನ ತಳು್ಳವವರು
ಾರು?
‘ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ?’ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವವ ಾರು?
13 ದೇವರು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟ ನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಾ ಾಬನ ಸ ಾಯಕರು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರ ಾ್ಲ.
14 ಾ ಾದರೋ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿ,
ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಮತೂ್ತ ಅಶಕ್ತನು.
15 ಾನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರಕೊಡೆನು;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ರೆಯಿಡುವೆನು.
16 ಾನು ಕರೆ ಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸುವನೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
1 ಆ ಮೇಲೆ
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ಾಳಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತ,
ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಾಯ ಾಡು ಾ್ತ,
18 ಉಸಿ ಾಡಗೊಡಿಸದೆ ಕಹಿ
ಾದ ಪ ಾಥರ್ದಿಂದ
ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸು ಾ್ತನೆ.
19 ಾನು ಬಲಿಷ್ಠನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ರೆಹೋಗುವೆನೆಂದರೆ ದೇವರು, ‘ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ’ ಎನು್ನವನು.
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯು ಆಗಲಿ ಎಂದರೆ ಆತನು ನನಗೆ, ‘ ಾಲ ನಿ ಾಮಕರು ಾರು?’ ಎನು್ನವನು.
20 ಾನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಾಯೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದು.
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವನು.
21 ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೇ ೌದು; ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೇನೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
22 ಎ ಾ್ಲ ಒಂದೇ. ಆದ ಾರಣ ‘ ಾನು,
ನಿದೋರ್ಷಿಯನೂ್ನ, ದೋಷಿಯನೂ್ನ ಆತನು ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
23 ವಿಪತು್ತ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು,
ನಿಮರ್ಲಚಿತ್ತರು ಮನಗುಂದುವುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು.
24 ಭೂಲೋಕವು ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ;
ಲೋಕದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಇದನು್ನ ಾಡಿದವನು ಆತನಲ್ಲದೆ ಮತೆ್ತ ಾರು?
25 ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಓಟ ಾರನಿಗಿಂತ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಾವ ಸುಖವನೂ್ನ ಾಣದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
26 ಬೆಂಡಿನ ದೋಣಿಗಳು ಾಟಿ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ,
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಗುವಂತೆಯೂ ವೇಗ ಾಗಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
27 ಾನು ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ,
ಕಳೆಗುಂದಿದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಷಿರ್ಸುವೆನೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದರೆ,
28 ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಭಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ;
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
29 ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಷೆ್ಟ.
ಾನು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಪಡುವುದೇಕೆ?
30 ಾನು ಹಿಮದಿಂದ ಾ್ನ ನ ಾಡಿದರೂ,
ಚೌಳಿನಿಂದ* ನನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ತೊಳಕೊಂಡರೂ,
17 ಆತನು ಬಿರು

31 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿ,

ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಾನು ಅಸಹ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವಿ.
32 ಆತನು ನನ್ನಂಥವನಲ್ಲ, ಮನುಷ ್ಯ ನಲ್ಲ,
ಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಾವಿಬ್ಬರೂ ಾ್ಯ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಕೂಡುವುದು ಹೇಗೆ?
33 ನಮಿ್ಮ ಬ ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಡುವವ ಾಗಿಯೂ,
ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
34 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ದಂಡವನು್ನ ಆತನು ತೆಗೆದು ಾಕಲಿ,
ಆತನಿಂ ಾಗುವ ದಿಗಿಲು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ.
35 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಭಯಪಡದೆ
ಾತ ಾಡುವೆನು;
ಭಯಕೆ್ಕ ನನ್ನಲೆ್ಲೕನೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ.”
*

9:30 ಚೌಳಿನಿಂದ ಅಥ ಾ ಾಬೂನಿನಿಂದ.
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ೕಬನ ಮತೆ್ತ ದೇವರಿಗಿಟ್ಟ
ರೆ
1 ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಾಗಿದೆ.
ಎದೆಬಿಚಿ್ಚ
ರೆಯಿಡುವೆನು;
ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುವೆನು.
2 ಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡ,
ನನೊ್ನಡನೆ ಏಕೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕ ತಿಳಿಸು ಎನು್ನವೆನು.
3 ನೀನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ್ದನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ,
ಾಧಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ೕ?
4 ನೀನು
ಾಂಸದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನೋ?
ಮನುಷ ್ಯರು ನೋಡುವಂತೆ ನೋಡುತಿ್ತೕ ಾ?
5 ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಮನುಷ ್ಯ ನ ದಿನಗಳಷು್ಟ ಅಲ್ಪ ಾಗಿವೆ
ೕ?
ನಿನ್ನ ಸಂವತ್ಸರಗಳೂ ಾನವನ ದಿನಗಳಷೆ್ಟೕನೇ,
6 ನೀನು ಇಷು್ಟ ಅವಸರದಿಂದ ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಹುಡುಕಿ,
ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ?
7 ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತ ಾ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ ೕ?
8 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೂ,
ಈಗ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುವೆ ಾ?
9 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ ನಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಿದಿ್ದೕಯೆಂದು ಕೃ ಪೆ ಾಡಿ ನೆನಸಿಕೋ.
ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಮಣಾ್ಣಗುವಂತೆ ಾಡುವೆ ಾ?
10 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾಲಿನಂತೆ ಹೊಯು್ದ,
ಸರಿನ ಾಗೆ ಹೆಪು ್ಪ ಗಟಿ್ಟ ಸಿದಿಯ ಾ್ಲ.
11 ನನ್ನ ನು್ನ ಎಲುಬು ನರಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದು
ಾಂಸಚಮರ್ಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದಿ.
12 ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಕೃ ಪೆತೋರಿಸಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ಪ ಾಂಬರಿಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.
13 ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ,
ಇವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
14 ಅದೇನೆಂದರೆ, ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಗಮನಿಸುತಿ್ತ;
ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಅ
್ಯೕ, ಾನು ದು ಾರ್ಗಿರ್ ಾದರೆ ನನಗೇನು ಗತಿ! ಾನು ಸ ಾ್ಮ ಗಿರ್ ಾದರೂ,
ನನ್ನ ಶ್ರ ಮೆಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಅವ ಾನಭರಿತ ಾಗಿ ತಲೆಯೆತ್ತ ಾರೆನು.
16 ತಲೆಯೆತಿ್ತದರೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಬೇಟೆ
ಾಡುವಿ;
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಚಮ ಾ್ಕರವನು್ನ ತಿರುಗಿ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೋರಿಸುವಿ.
17 ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಾ ಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಳು್ಳವಿ.
ಸೈ ನ ್ಯ ವು ತರಂಗ ತರಂಗ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದ ಾ್ಲ.
18 ನನ್ನ ನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಏಕೆ ಹೊರತೆಗೆದೆ?
ಾರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡದಿರು ಾಗಲೇ ಾನು ಾ್ರ ಣಬಿಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.

ೕಬನು 10:18

ೕಬನು 10:19

709

ೕಬನು 11:14

ಾನು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
20 ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಪ ಾಗಿರುತ್ತವ ಾ್ಲ? ಬಿಡು,
ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು.
21 ಾನು ಅಂಧ ಾರದಿಂದಲೂ,
ಮರಣಾಂಧ ಾರದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಷರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಾಗಲಿ.
ಆ ದೇಶದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾರೆನು.
22 ಾತಿ್ರ ಗೂ, ಮರಣಾಂಧ ಾರಕೂ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ,
ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಅದನು್ನ ಆವರಿಸಿದೆ, ಅಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕ್ರ ಮವಿಲ್ಲ,
ಅದರ ಬೆಳಕು ಾತಿ್ರ ಯ ಬೆಳಕಿನಂತೆ.”
19 ಆಗ

11

ಚೋಫರನ
ದಲನೆಯ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆಗ ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಬಹಳ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾರದೋ?
ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವವ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂ ಾನೇ?
3 ನೀನು ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚದರೆ ಮನುಷ ್ಯರು ಸುಮ್ಮ ನಿರಬೇಕೋ?
ನೀನು ಕುಚೋದ್ಯ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು ಾಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾರೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ ಾರದೋ?
4 ‘ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯು ನಿಮರ್ಲ ಾದದು್ದ,
ದೇವದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.
5 ಆ ಾ, ದೇವರು ಾಯೆ್ದರೆದು
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
6 ಆತನು ಾನದ ರಹಸ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ,
ಸು ಾನವು ಬಹುಮುಖ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಅಧಮರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ!
7 ದೇವರ ಅ ಾಧಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ
ಾ?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?
8 ಆ ಾ, (ಆತನ ಾನವು) ಆ ಾಶದ ಾಗೆ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ; ನೀನು
ಾಡುವುದೇನು?
ಾ ಾಳಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿದೆ; ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇನು?
9 ಅದರ ಅಳತೆಯು ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ ಉದ್ದ ಾಗಿದೆ,
ಸಮುದ್ರಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಅಗಲ ಾಗಿದೆ.
10 ಆತನು ಾದುಹೋದರೂ, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ ್ಟರೂ,
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದರೂ ಆತನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವವರು ಾರು?
11 ಆತನೇ ವ್ಯ ಥರ್ ಜನರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು;
ಾವ ವಿಮಶೆರ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವನು.
12 ಾಡುಕತೆ್ತಯ ಮರಿಗೆ ನರಜನ್ಮ ಾದರೆ
ಅವಿವೇಕಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
13 ನೀನಂತು ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಸು್ತತಿಸು.
14 ಅಧಮರ್ವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ದೂರ ಾಡಿಬಿಡು;
ಅ ಾ್ಯಯವು ನಿನ್ನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸದಿರಲಿ.
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15 ಆಗ ನೀನು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ

ಾದ ಮುಖವನೆ್ನತಿ್ತಕೊಂಡು,
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನೂ, ನಿಭರ್ಯನೂ ಆಗಿರುವಿ.
16 ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಿ;
ಹರಿದುಹೋದ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
17 ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುವುದು,
ಕತ್ತಲಿದ್ದರೂ ಹಗಲಿನಂತಿರುವುದು.
18 ನಿರೀ ಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದರಿಂದ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡಿರುವಿ,
ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಅ ಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
19 ಮಲಗಿಕೊಂ ಾಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾರೂ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕರು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸುವರು.
20 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ನಿ ಾಶ್ರ ಯ ಾಗಿ ಕಂಗೆಡುವರು,
ಾ್ರ ಣಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಬಯಕೆ.”
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ೕಬನ ಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಚೋಫರನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆ ಮೇಲೆ
ೕಬನು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
2 “ ೌದು, ನೀವೇ ಮನುಷ ್ಯರು;
ಾನವು ನಿ ್ಮಡನೆಯೇ ಾಯುವುದು, ನಿಜ.
3 ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ನನಗೂ ಬುದಿ್ಧಯುಂಟು,
ನಿಮಗಿಂತ ಾನು ಕಡೆಯಲ್ಲ.
ಇಂಥವು ಾರಿಗೆ ಾನೇ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
4 ಾನು ಗೆಳೆಯನ ಗೇಲಿಗೆ ಗುರಿ
ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆನ ಾ್ಲ, ಆತನು ಾಲಿಸಿದನ ಾ್ಲ,
ನೀತಿವಂತನೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಆದವನು ಾ ಾ್ಯ ಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ಆಪತ್ತನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವರು ತಿರ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯರೆಂಬುದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವವನ
ಜಾರಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಪ ಾನವು ಾದಿರುತ್ತದೆ.
6 ಕಳ್ಳರ ಗು ಾರಗ ಾದರೋ ಸಮೃ ದ್ಧ ಾಗಿರುವವು,
ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನೕ ದೇವರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ದೇವರನು್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವವರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು.
7 ಆದರೆ ಮೃ ಗಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು, ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ
ಾಡುವವು;
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವವು;
8 ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾತ ಾಡಿಸು, ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು;
ಸಮುದ್ರ ದ ಮೀನುಗಳು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವವು.
9 ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಾ ಯಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯೇ
ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಾರಿಗೆ ಾನೇ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ?
10 ಪ್ರ ತಿ ಾ್ರ ಣಿಯ ಾ್ರ ಣವು,
ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ಆತ್ಮ ಗಳೂ
ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವವು.
11 ಾಯಿಯು ಆ ಾರವನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡುವ ಪ್ರ ಾರ
ಕಿವಿಯು ಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದ ಾ್ಲ.
12 ಾನವು ವೃ ದ್ಧರಲೆ್ಲೕ ಅಡಗಿದೆ
ೕ?
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ದಿಘಾರ್ಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ವಿವೇಕವಿದೆ.
13 ಆತನಲಿ್ಲ ಾನವೂ ಶಕಿ್ತಯೂ ಉಂಟು,
ಆಲೋಚನೆಯೂ, ವಿವೇಕವೂ ಆತನವೇ.
14 ಇಗೋ,
ಾರೂ ಕಟ್ಟದ ಾಗೆ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು,
ಾರೂ ಬಿಡಿಸದಂತೆ ಸೆರೆ ಾಕುವನು.
15 ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ನೀರುಗಳನು್ನ ತಡೆದರೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಭೂಮಿ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ;
ನೀರನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.
16 ಆತನಲಿ್ಲ ಬಲವೂ, ಾಮಥ್ಯ ರ್ವೂ ಉಂಟು;
ತಪಿ್ಪದವನೂ, ತಪಿ್ಪ ಸಿದವನೂ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವರು.
17 ಮಂತಿ್ರ ಗಳನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಹುಚ್ಚರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವನು.
18 ಅರಸರು ಾಕಿದ ಬಂಧನವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ
ಅವರ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಗಿಯುವನು.
19
ಾಜಕರನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,
ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡುವನು.
20 ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ರ ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸು ಾ್ತನೆ,
ಹಿರಿಯರ ವಿವೇಕವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
21 ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೆ ಅವ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ
ಬಲಿಷ್ಠರ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಸಡಿಲಿಸುವನು.
22 ಅ ಾಧ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದು
ಾ ಾಂಧ ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸುವನು.
23 ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾಶಪಡಿಸುವನು,
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಗಡೀ ಾರು ಾಡುವನು.
24 ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಮುಖರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿಸುವನು.
25 ಅವರು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ತಡ ಾಡುವರು;
ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಓ ಾಡಿಸಿ ತಡವರಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು.”
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ೕಬನ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಾ್ಲ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕಂಡಿದೆ,
ಕಿವಿಯು ಕೇಳಿ ಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ.
2 ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವುದನು್ನ ಾನೂ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮಗಿಂತ ಾನು ಕಡೆಯಲ್ಲ.
3 ಆದರೆ ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಬೇಕು,
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಲು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
4 ನೀ ಾದರೋ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯ ಥರ್ ವೈ ದ ್ಯರೇ.
5 ನೀವು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚ ಸುಮ್ಮ ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
ೌನವೇ ನಿಮಗೆ ಾನವು.
6 ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಆ ೕಪಣೆಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
1 ಇಗೋ, ಇವುಗಳನೆ್ನ
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ಾಗಿ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವಿರೋ?
ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ
ೕಸದ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವಿರೋ?
8 ಆತನಿಗೆ ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸುವಿ ಾ?
ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾದಿಸುವಿ ಾ?
9 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದೋ?
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆತನನೂ್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವಿರೋ?
10 ನೀವು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಾತ
ಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಖಂಡಿಸೇ ಖಂಡಿಸುವನು.
11 ಆತನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆಯು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ೕ?
ಆತನ ಭಯವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
12 ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮ ೃ ತಿಗಳು ಬೂದಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಉ ಾಹರಣೆ;
ನಿಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು ಬರೀ ಮಣಿ್ಣ ನದೇ.
13 ಸುಮ್ಮ ನಿರಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿರಿ, ಾನು
ಾತ ಾಡಬೇಕು,
ನನಗೇ ಾದರೂ ಆಗಲಿ.
14 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾಯಿಂದ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವೆನು,
ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆನು.
15 ಆ ಾ, ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು, ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ,
ಆದರೂ ನನ್ನ ನಡತೆಯ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
16 ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ,
ಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವೆನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ.
17 ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕೇಳಿರಿ, ನನ್ನ ಅರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
18 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬು ಾಗಿ ನಿಣರ್ಯ ಾಗುವುದೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
19 ನನಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾದಿ ಇ ಾ್ದನೋ?
ಇದ್ದರೆ, ಾನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು, ೌನ ಾಗಿ ಾ್ರ ಣಬಿಡುವೆನು.
20 ಈ ನನೆ್ನರಡು ಕೋರಿಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಾನು ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
21 ನನ್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ದೂರ ಾಡು,
ನಿನ್ನ ಭಯವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ.
22 ಆಗ ನೀನು ಕರೆದರೆ ಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು,
ಇಲ್ಲವೆ ಾನು ಾತ ಾಡುವೆ, ನೀನು ಉತ್ತರಕೊಡು.
23 ನನ್ನ ಾಪದೋಷಗಳೆಷು್ಟ?
ನನ್ನ ಾಪವನೂ್ನ, ದೊ್ರ ೕಹವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.
24 ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುತಿ್ತ?
ನನ್ನ ನು್ನ ಶತು್ರ ವೆಂದೆಣಿಸಿರುವುದೇಕೆ?
25 ಾರಿಹೋಗುವ ಎಲೆಯನು್ನ ನಡುಗಿಸುವಿ
ಾ?
ಒಣಗಿದ ಹೊಟ್ಟ ನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವಿ ಾ?
26 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಠಿಣ ಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆದು,
ನನ್ನ ೌವನದ ಾಪಗಳ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದ.
27 ನೀನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ ಾಕಿದಿ್ದ;
ನನ್ನ ಾರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಗೆರೆಯೆಳೆದಿದಿ್ದ.
28 ಕೊಳೆಯುವ ಪ ಾಥರ್ದಂತೆಯೂ,
ನುಸಿ ಹಿಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯ ಾಗೂ ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
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ೕಬನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ
1 “ ಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದವನು,
ಅ ಾ್ಪಯುಷ ್ಯ ಾಗಿಯೂ, ಕಳವಳದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
2 ಹೂವಿನ ಾಗೆ ಅರಳಿ ಾಡುವನು,
ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿಹೋಗುವನು.
3 ನೀನು ಇಂಥವ ಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಬರ ಾಡುವಿ ಾ?
4 ಅಶುದ್ಧದಿಂದ ಶುದ್ಧವು ಉಂಟಾದೀತೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಮನುಷ ್ಯ ನ ದಿನಗಳು ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂಬುದು ತೀ ಾರ್ನ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ;
ಅವನ ತಿಂಗಳುಗಳ ಲೆಕ್ಕವು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ;
ಾಟ ಾರದ ಗಡಿಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದ.
6 ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು,
ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಾಮವಿರಲಿ, ಕೂಲಿಯವನಿಗಿರುವಷು್ಟ ಸಂತೋಷದಿಂ ಾದರೂ ತನ್ನ ದಿನವನು್ನ ಕಳೆಯಲಿ.
ಮರಣದ ಅನಿ ಾಯರ್ತೆ

7 ಕಡಿದ ಮರವೂ,

ಾನು
ಳೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ,
ಮತೆ್ತ ಚಿಗುರುವೆನೆಂದು ನಿರೀ ಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ!
8 ನೆಲದಲಿ್ಲ ಅದರ ಬೇರು ಹಳೆಯ ಾದರೂ,
ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೂ,
9 ಮಳೆ ನೀರಿನ ಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಅದು
ಳೆತು, ಚಿಗುರಿ
ಗಿಡದ ಾಗೆ ಕವಲೊಡೆಯುವುದು.
10 ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ ಸತು್ತ ಬೋರಲುಬೀಳುವನು,
ಾ್ರ ಣಹೋಗಲು ಅವನ ಅಂತ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
11 ಸರೋವರದ ನೀರು ಬತು್ತವಂತೆ,
ನದಿಯ ನೀರು ಆವಿ ಾಗಿ ಒಣಗುವ ಾಗೆ,
12 ಮನುಷ ್ಯರು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಏಳದೇ ಇರುವರು;
ಆ ಾಶವು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ನಿದೆ್ರ ಯನು್ನ,
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವ ವರೆಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ,
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟ,
ನನಗೆ ಅವಧಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳೕದು!
14 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸತು್ತ ಪುನಃ ಬದುಕುವನೇ?
ಾ ಾಗುವು ಾದರೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವವರೆಗೆ,
ನನ್ನ ಾಯಿದೆಯ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರುವೆನು.
15 ನೀನು ಕರೆದರೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು,
ನೀನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಹುಟಿ್ಟೕತು.
16 ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ,
ನನ್ನ ಾಪದ ಮೇಲೆ ಾವ ಾಗಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ!
17 ನನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಮುದಿ್ರ ಸಿ,
ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
18 ಆದರೆ ಪವರ್ತವೂ ಬಿದು್ದ ಕರಗಿಹೋಗುವುದು,
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ಬಂಡೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜರುಗುವುದು,
19 ನೀರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸವೆಯಿಸುವುದು,
ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣ ನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು.
ಹೀಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯರ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಾಳು ಾಡುವಿ.
20 ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಪಜಯವನು್ನಂಟು
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವನು.
ನೀನು ಅವನ ಮುಖವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವಿ.
21 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಘನತೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಗುರಿ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಆದರೂ ಅವನ ದೇಹದ ಕಣಕಣವು ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು,
ಅವನ ಆತ್ಮ ವು ಪ್ರ ಾಪಿಸುವುದು.”

15
ಎಲೀಫಜನು
ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆಗ ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ ಾನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೂಡಣ ಾಳಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು,
ಶೂನ್ಯ ಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಾತ ಾಡಬಹುದೇ?
3 ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲದ ನುಡಿಯಿಂದಲೂ,
ಫಲವಿಲ್ಲದ ಾಕ್ಯ ಗಳಿಂದಲೂ ತಕಿರ್ಸುವುದು ಯುಕ್ತ ೕ?
4 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವರ ಭಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ,
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ನನ್ನ ದೇವಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಯಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕ.
5 ನಿನ್ನ ಾಪವೇ ನಿನಗೆ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಪಟಿಗಳು ಆಡುವ ಾಷೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
6 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವವನು ಾನಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯ ಾ್ನ ಗಿಸುತ್ತದೆ.
7 ನೀನು ಆದಿಪುರುಷನೋ?
ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟಿ್ಟದವನೋ?
8 ದೇವರ ಆಲೋಚ ಾ ಸಭೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕ
ಾ?
ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ?
9 ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ
ಾವ ವಿಷಯ ಗೊತಿ್ತದೆ?
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಾವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿದಿ್ದೕ?
10 ತಲೆನರೆತು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತ
ವೃ ದ್ಧ ಾದ ಮುದುಕನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
11 ದೇವರ ಆದರಣೆಗಳೂ,
ನಿನಗೆ ದೊರೆತ ಾಂತಿಯ ಾತುಗಳೂ ಾಲುವುದಿಲ್ಲವೇ?
12 ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಏಕೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು?
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಿಡಿಕಿಡಿ ಾಗುವುದೇಕೆ?
13 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಸುರಿಸುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ!
14 ನರನು ಎಷ್ಟರವನು! ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು ಾಧ್ಯ
ೕ?
ಾನವ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಬಹುದೇ?
15 ಆ ಾ, ತನ್ನ ದೂತರಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
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ಆ ಾಶವೂ ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿರದು.
16 ಹೀಗಿರಲು ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಅಸಹ್ಯ ನೂ,
ಕೆಟ್ಟ ವನೂ ಆದ ನರಜನ್ಮದವನು ಮತೂ್ತ ಅಶುದ್ಧನಲ್ಲವೇ!
17 ಕೇಳು, ಾನು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು,
ಕಂಡದ್ದನೆ ್ನೕ ವಿವರಿಸುವೆನು.
18 ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಡಿನ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಯರು ಅವರ
ಾಡನು್ನ ಾದುಹೋಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ.
19 ಇದೇ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಕೇಳಿ, ಕಲಿತದ್ದದನು್ನ
ಮರೆ ಾಡದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
20 ಹಿಂಸಕನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ವಷರ್ಗಳು ನೇಮಕ ಾಗಿವೆ
ೕ,
ಅಷು್ಟ ಾಲವೂ ಆ ದುಷ್ಟ ನು ಪೀಡಿತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.
21 ಭಯ ಅ ಾಯಗಳ ಸಪ್ಪಳವು ಅವನ ಕಿವಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು,
ಾನು ಸುಖ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಸೂರೆ ಾರನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವನೆಂದು ಭಯಪಡುವನು.
22 ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ಾನು ಹಿಂದಿರುಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅವನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನ ಕತಿ್ತಯು ಅವನಿ ಾಗಿ ಾದಿದೆ.
23 ‘ರೊಟಿ್ಟ ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವನೆಂಬು ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು,
ಆ ಕತ್ತಲಿನ ದಿನವು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವನು.
24 ಸಂಕಟವೂ, ಪೇಚಾಟವೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಜರಂತೆ
ಅವನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಸೋಲಿಸುವವು.
25 ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಎದುರು ನಿಂತು ಶೂರನಂತೆ ಮೆರೆದನ ಾ್ಲ.
26 ದೊಡ್ಡ ಬಲವುಳ್ಳ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ತಲೆ ನಿಮಿರಿಸಿ
ಆತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಓಡಿದನು.
27 ಅವನು ಮುಖದಲಿ್ಲ ಕೊಬೆ್ಬೕರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ಬೊಜ್ಜ ನು್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
28 ಅವನು ಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು,
‘ದಿಬ್ಬ ಗ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಾರೂ ಾಸಿಸದಿರಲಿ’ ಎಂದು
ಾಪಹೊಂದಿದ ಮನೆಗ ಳಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
29 ಇಂಥವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವನ ಆಸಿ್ತಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲದು. ಅವನ ಪ್ರ ತಿ ಫಲವು ಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
30 ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ಅವನು ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಕಿಚು್ಚ ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸುವುದು,
ದೇವರ ಾ್ವ ಸದಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವನು.
31 ಅವನು ಭ್ರ ಮೆಗೊಂಡು ಶೂನ್ಯ ಾದದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡದಿರಲಿ,
ಇಟ್ಟರೆ ಅವನಿ ಾಗುವ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ಶೂನ್ಯ ವೇ,
32 ಅವನ ಾಲವು ಕೊನೆಮುಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಆ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ತಲುಪಿಬಿಡುವುದು.
ಅವನ ಕೊಂಬೆಯು ಹಸು ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ,
33
ಾಗದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳಯಂತೆ ಇರುವನು,
ಎಣೆ್ಣಯ ಮರದ ಾಗೆ ತನ್ನ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿಬಿಡುವನು.
34 ಭ್ರ ಷ ್ಟರ ಸಂಘವು ನಿರಥರ್ಕ,
ಬೆಂಕಿಯು ಲಂಚಕೋರರ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವುದು.
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35 ಅವರು ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಶ್ರ ಮೆಯನು್ನ ಹೆರುವರು,

ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಯು ವಂಚನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು.”

16

ೕಬನ ಐದನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆಗ
ೕಬನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು,
2 “ಇಂ ಾ
ಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಸರಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವ ಾತ ಾಡುವಿರಿ.
ಆದರಣೆಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಧಿಸುವವರು ನೀವು.
3 ನೀ ಾಡುವ ಒಣ ಾತುಗಳಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲವೇ?
ಇಂತಹ ಾತ ಾಡಲು ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆಯೇ?
4 ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ
ಾತ ಾಡಬಲೆ್ಲ ನು;
ಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೆಣೆದು
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಡಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
5 ಾನೂ ಾಯಿ ಾತಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸಿ,
ತುಟಿಗಳ ಆದರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಶಮನಪಡಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
6 ಾನು
ಾತ ಾಡಿದರೂ,
ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯು ಾಂತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುಮ್ಮ ಾದರೂ, ಕಷ್ಟ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕುಂದಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
(ದೇ ಾ) ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಗದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳು ಾಡಿದಿ್ದ.
8 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ನನಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾ
ಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಬಲಹೀನವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಾ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
9 ಆತನ ಸಿಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೀಳಿ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದೆ; ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿದಿ ಾ್ದನೆ, ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
10 ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹಲವರು ಗುಂಪುಕೂಡಿ
ನನ್ನ ನು್ನ ಅಣಕಿಸಿ ಛೀ ಾರಿ ಾಕಿ,
ನನ್ನ ದವಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿದಿ ಾ್ದರೆ.
11 ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಅಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ,
ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
12 ಾನು ನೆಮ್ಮ ದಿಯಿಂ ಾ್ದಗ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದನು;
ಕತು್ತಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನು್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಾಡಿದನು. ಾಣ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಲು
ನನ್ನ ನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
13 ಆತನ ಾಣಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ.
ಆತನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನು್ನ ಇರಿದು,
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿತ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ.
14 ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪೆಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ಶಕಿ್ತಹೀನ ಾಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ
ಶೂರನ ಾಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಗು ಾ್ತನೆ.
15 ಗೋಣಿಯನು್ನ ಹೊಲೆದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಕೊಂಬನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ೕಬನು 16:16

717

ೕಬನು 17:11

16 ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕೆಂ

ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ರೆಪೆ್ಪಯ ಮೇಲೆ ಮರಣಾಂಧ ಾರವು ಕವಿದಿದೆ.
17 ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈ
ಾವ ಬ ಾ ಾ್ಕರವನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ,
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯು ನಿಮರ್ಲ ಾದದು್ದ.
18 ಭೂಮಿಯೇ, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ* ಮುಚ್ಚಬೇಡ!

ನನ್ನ
ರೆಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕದಿರಲಿ!
19 ಆ ಾ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಾ ಯು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟು,
ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹೊಣೆ ಾರನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
20 ಗೆಳೆಯರೋ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀನೈ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಾ ಾದರೋ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
21 ನನ್ನ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ,
ಾನವನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅವನ ಮಿತ್ರ ನ ಮುಂದೆಯೂ ಾ್ಥಪಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
22 ಾನು ಹಿಂದಿರುಗದ ಾರಿಯನು್ನ,
ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಳಗೆ ಹಿಡಿಯುವೆನು.”

17

ೕಬನ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ
1 “ನನ್ನ ಉಸಿರು ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ*, ನನ್ನ ಆಯ ಾ್ಕಲವು† ಮುಗಿದಿವೆ,

ಗೋರಿಯು ನನ ಾಗಿ ಾದಿದೆ.
2 ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರು ಾಸ್ಯ ಾರರೇ ಸರಿ,
ಅವರ ಕೆಣ ಾಟವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ.
3 ಕೃ ಪೆ ಾಡಿ ಈಡನು್ನ ಕೊಡು, ನನ ಾಗಿ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಹೊಣೆ
ಾಗು,
ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕತಕ್ಕವರು ನನಗೆ ಇ ಾ್ನರೂ ಇಲ್ಲ.
4 ವಿವೇಕವು ಪ್ರ ವೇಶಿಸದಂತೆ;
ಅವರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ, ಹೃ ದಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುವೆ, ಹೀಗೆ ಅವರು ಜಯಶೀಲ ಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವೆ.
5
ಾರು ಸ್ವ ಾಭ ಾ್ಕಗಿ ಮಿತ್ರರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೊರಿಸುವನೋ,
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಗೆಡುವರು.
6 ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರ ವ್ಯ ಥರ್ ಆ ಾದನೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ,
ಜನರ ಉಗುಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ.
7 ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬ ಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಅಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿ ಾ್ಸರ ಾಗಿವೆ.
8 ಯ ಾಥರ್ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಮತು್ತ ನಿರಪ ಾಧಿಯು ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
9 ಹೀ ಾದರೂ ಶಿಷ್ಟ ನು ತನ್ನ
ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವನು,
ಶುದ್ಧಹಸ್ತನು ಬಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
10 ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತೆ್ತ ಾದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾನಿಯ ಾ್ನದರೂ ಾಣೆನು.
11 ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದುಹೋದವು.
ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳೂ, ನನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಆಶೆಗಳೂ ಭಂಗ ಾದವು.
*

16:18 ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಥ ಾ ನನಗೆ

ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ.

†

ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ.

17:1 ಆಯ ಾ್ಕಲವು ಅಥ ಾ ದಿನಗಳು.

*

17:1 ನನ್ನ ಉಸಿರು ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು
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12 ಇವರು ಇರುಳನು್ನ ಹಗಲೆಂದು

ಾಧಿಸಿ,
ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಬೇಗನೆ ಬರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ.
13 ಾನು ಾ ಾಳವನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯೆಂದು ನಿರೀ ಸಿ,
ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಸಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ಸ ಾಧಿಯನು್ನ, ‘ನೀನು, ನನ್ನ ತಂದೆ’
ಎಂದೂ ಹುಳವನು್ನ, ‘ನನ್ನ ಾಯಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವು ಾದರೆ,
15 ನನ್ನ ನಿರೀ ಎಂಥದು?
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಾರು ನೋಡುವರು?
16 ಅದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಬಂದೀತೇ?
ಾವು
ತೆ ಾಗಿ ಧೂಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಾಧ್ಯ ವೇ?”

18
ಬಿಲ್ದದನು
ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆಗ ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವೆ?
ದಲು ನೀನು ಆಲೋಚಿಸು, ಆ ಮೇಲೆ ಾತ ಾಡೋಣ.
3 ಏಕೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮೃ ಗಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿದಿ್ದೕ?
ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವು ದಡ್ಡರೋ?
4 ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೀಳಿಕೊಳು್ಳವವನೇ,
ನಿನ ಾಗಿ ಲೋಕವೇ ಾ ಾಗಬೇಕೋ,
ಬಂಡೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜರುಗಬೇಕೋ?
5 ಹೇ ಾದರೂ ದುಷ್ಟ ನ ದೀಪವು ಆರುವುದು,
ಅವನ ಒಲೆಯು ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಕತ್ತ ಾಗುವುದು,
ಅವನ ಮೇಲಣ ತೂಗು ದೀವಿಗೆಯು ನಂದಿಹೋಗುವುದು.
7 ಅವನ ಬಲವುಳ್ಳ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಇಕ್ಕಟಾ ್ಟ ಗುವುದು,
ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಅವನನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವುದು.
8 ತನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳಿಂದಲೇ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವನು,
ಾಳು ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವನು.
9 ಬಲೆ ಅವನ ಹಿಮ್ಮ ಡಿಯನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕಚು್ಚವುದು,
ಉರುಲು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು*.
10 ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಾಶವೂ,
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಜಾಲವೂ ಅವನಿ ಾಗಿ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವು.
11 ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯಗಳು ಅವನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ;
ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ತುಳಿಯು ಾ್ತ ಬೆನು್ನ ಹತು್ತವವು.
12 ಅವನ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಗುವುದು.
ಅವನು ಎಡವಿ ಬಿ ಾ್ದನೇ ಎಂದು ವಿಪತು್ತ ಾದಿರುವುದು.
13 ಮೃ ತು್ಯ ವಿನ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಅವನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಚೂರು ಚೂ ಾಗಿ ತಿಂದು,
ಅವನ ಅಂಗಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು.
14 ಅವನ ನಿಭರ್ಯದ ಗು ಾರದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಎಳೆದು,
ಮ ಾಭೀತಿಗಳ ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
*

18:9 ಉರುಲು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥ ಾ ಹಿಡಿದೆಳೆಯುವವರು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
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15 ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲದವರು ಅವನ ಗು

ಾರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು,
ಅವನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಧಕವು ಎರಚಲ್ಪಡುವುದು.
16 ಅವನ ವಂಶವೃ ಕ್ಷದ ಬೇರುಗಳು ಒಣಗುವುದು,
ಅದರ ರೆಂಬೆಯು ಮೇಲೆ ಾಡುವುದು.
17 ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು,
ಅವನ ಹೆಸರು ಹೊರಗಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಅವನನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೂಕಿ,
ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.
19 ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ ಮಗ ಾಗಲಿ,
ಮ್ಮ ಗ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
20 †ಪಡುವಣದವರು ಅವನ ಾಶದ ದಿನವನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರುವರು,
ಾಗೆಯೇ ಮೂಡಣದವರು ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು.
ಾಸಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯು ಇಂಥದೇ.
ದೇವರನು್ನ ಲ ಸದವನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.”
21 ಕೆಡುಕರ ನಿ
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ೕಬನ ಆರನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಬಿಲ್ದನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆಗ
ೕಬನು ಪುನಃ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ನೋಯಿಸಿ,
ಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಜಜು್ಜತಿ್ತರುವಿರಿ?
3 ಈವರೆಗೆ ಹ ಾ್ತರು ಾರಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿ
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
4 ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಆ ತಪು ್ಪ ನನ್ನದೇ.
5 ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡು
ನನ ಾದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಾ್ಯಯವೆಂದು ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಜ ಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಿರೋ?
6 ಹೀ ಾದರೆ ನನ್ನ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ತನ್ನ ಬಲೆಯನೊ್ನಡಿ್ಡದವನು ದೇವರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
7 ಇಗೋ, ಬ ಾ ಾ್ಕರವೆಂದು ಾನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ,
ಾವ ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲ.
ಾನು
ರೆಯಿಟ್ಟರೂ, ಾ್ಯಯವು ನೆರವೇರದು.
8 ಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದ ಾಗೆ ಆತನು ನನ್ನ ಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಾಕಿ,
ನನ್ನ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
9 ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ಸುಲಿದುಬಿಟು್ಟ,
ಕಿರೀಟವನು್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದೆನು.
ಮರವನು್ನ ಕೀಳುವ ಾಗೆ ನನ್ನ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
11 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಧಗಧಗಿಸಿ; ಉರಿಯುವಂತೆ
ಾಡಿ
ನನ್ನ ನು್ನ ವೈ ರಿಯೆಂದೆಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಆತನ ದಂಡುಗಳು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಮುಂದುವರೆದು
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ,
ನನ್ನ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಳಿದಿವೆ.
†

18:20 ಅಥ ಾ ಹಿಂದಿನವರು ಅವನ
ವಿಸ್ಮಯಪಡುವರು.
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ಾ್ದನೆ,
ನನ್ನ ಪರಿಚಿತರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
14 ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ,
ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದರೆ.
15 ನನ್ನ ಪರಿಜನರೂ, ಾಸಿಯರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಅನ್ಯ ನೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಅವರ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಪರದೇಶಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಾನು ನನ್ನ ಆಳನು್ನ ಕರೆದರೂ ಅವನು ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಯಿ ತೆರೆದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು.
17 ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೂ* ಹೇಸಿಕೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
13 ನನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಅಗಲಿಸಿ

ಾ್ತರೆ,
ಾನು ಏಳಲು ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವರ ಹರಟೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ.
19 ನನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಹೇಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾತ್ರರು ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
20 ನನ್ನ ಎಲುಬು ಚಮರ್ಕೂ್ಕ,
ಾಂಸಕೂ್ಕ ಅಂಟಿಹೋಗಿದೆ,
ಹಲಿ್ಲ ನ ಪರೆಯನು್ನ ಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು (ಮರಣಕೆ್ಕ) ಓರೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
21 ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನೀ ಾದರೂ ಕರುಣಿಸಿರಿ!
ದೇವರ ಕೈ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆಯಿತ ಾ್ಲ.
22 ದೇವರ ಾಗೆ ನೀವೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ ೕ?
23 ಆ ಾ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖಲಿಸಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
24 ಕಬಿ್ಬಣದ ಉಳಿಯಿಂದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತ, ಸೀಸ ಎರೆದು,
ಾಶ್ವತ ಾಸನ ಾಗಿ ಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉಪ ಾರ!
25 ಾನಂತು ನನ್ನ ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥಪಕನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು,
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ† ಇಳಿದು ಬರುವನು.
18 ಚಿಕ್ಕವರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀನೈ ಸು

26 ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಹೀಗೆ ಬಿರಿದು

ಾ ಾದ ಬಳಿಕ,
ದೇಹ ಾರಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
27 ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವೆನು, ಾನೇ ಾ ಾಗಿ ನೋಡುವೆನು,
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಹಂಬಲಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕುಂದಿದೆ.
28 ಅವನಿಗೆ, ‘ಆದಷು್ಟ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ
ಾಡೋಣ,
ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಮೂಲವು ಅವನಲಿ್ಲಯೇ ಅಡಗಿದೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಆಡಿಕೊಂಡ ಾರಣ,
29 ಕತಿ್ತಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಕತಿ್ತಯ ದಂಡನೆಗಳು ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿದೆ,
ಇದರಿಂದ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವುಂಟೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.”
*

† 19:25 ಭೂಮಿಗೆ ಹೀಬೂ್ರ ಪದ ಾದ “ಧೂಳು” ಎಂಬ
19:17 ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೂ ಅಥ ಾ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ.
ಪದವನು್ನ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಾ ಾಂತರಿಸ ಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಇದನು್ನ ಸ ಾಧಿ “ಅಥ ಾ, ನನ್ನ ಸ ಾಧಿಯ ಮೇಲೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಸೂಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪಂಡಿತರು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು ಎಂಬುದು 31:14 ರಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
“ ಾ
ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವನು” ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಭಿವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪು ್ಪ ಾ್ತರೆ; ಧ ೕರ್ 19:16; ಕೀತರ್ನೆ. 12:5; ಯೆ ಾಯ
19:21.
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ಚೋಫರನು
ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆ ಮೇಲೆ ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ,
ಆತುರವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆ.
3 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಅಪ ಾನಕರ ಾದ ನಿನ್ನ ಖಂಡನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೇ ಕಲಿತ ಉತ್ತರವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
4 ಮನುಷ ್ಯ ನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉದ್ಭವಿಸಿದ
ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೂ,
5 ದುಷ್ಟರ ಉ ಾ್ಸ ಹ ಧ ್ವ ನಿಯು ಅಲ್ಪ ಾಲದು್ದ,
ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನ ಉ ಾ್ಲಸವು ಕ್ಷಣಿಕ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
6 ಅವನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಯು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿದರೂ,
ಅವನ ತಲೆಯು
ೕಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದರೂ,
7 ತನ್ನ ಮಲದ ಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಶನವನೂ್ನ ಹೊಂದುವನು,
ಅವನನು್ನ ಕಂಡವರು ಕೂಡ ‘ಅವನು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎನು್ನವರು.
8 ಅವನು ಸ್ವಪ ್ನದಂತೆ ಮರೆ
ಾಗಿ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ,
ಾತಿ್ರ ಯ ಕನಸಿನ ಾಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವನು.
9 ಕಂಡವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮತೆ್ತ ಾಣಿಸನು,
ಅವನ ನಿ ಾಸವು ಅವನನು್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
10 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದರಿದ್ರರ ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡುವರು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ* ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಬೇ ಾಗುವುದು.
11

ೌವನವು ಅವನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ತುಂಬಿರು ಾಗಲೇ,
ಅದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗುವುದು.
12 ಕೆಟ್ಟತನವು ಅವನ ಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿ
ಾಗಿರಲು,
ಅವನು ಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅದನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ,
13 ನುಂಗದೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತ
ಾಯಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
14 ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ ಾಥರ್ವು
ಾಪರ್ಟು್ಟ,
ಅವನೊಳಗೆ ಾವಿನ ವಿಷ ಾಗುವುದು.
15 ನುಂಗಿದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಅವನು ಾರುವನು,
ದೇವರು ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಳಗಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಕಿ್ಕಸಿ ಬಿಡುವನು.
16 ಅವನು ಚೀಪುವುದು ಾವಿನ ವಿಷವೇ,
ಸಪರ್ದ ಾಲಿಗೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.
17 ಜೇನೂ,
ಸರೂ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ
ನದಿಗಳನು್ನ ಅವನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
18 ಅವನು ದುಡಿದದ್ದನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಪರರ ಾಲು
ಾಡುವನು,
ಅವನ ಾಭದಿಂ ಾಗತಕ್ಕ ಆನಂದವು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
19 ಅವನು ಬಡವರನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ತ್ಯ ಜಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ;
ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಮನೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವನು.
20 ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ ಗೆ ತೃ ಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ,
ಅವನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
*

20:10 ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ.
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21 ಏನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಅವನು ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದರಿಂದ;

ಅವನ ಸುಖವು ಅಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
22 ಸಮೃ ದಿ್ಧಯು ತುಂಬಿರು ಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಇಕ್ಕಟಾ ್ಟ ಗುವುದು.
ಶ್ರ ಮೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಕೈ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.
23 ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬುವುದು, ೌದು, ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ;
ಅದನೆ್ನೕ ಆ ಾರವ ಾ್ನ ಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವನು.
24 ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವನು,
ಾಮ್ರ ದ ಬಿಲು್ಲ ಅವನನು್ನ ಇರಿಯುವುದು.
25 ಅವನು ಾಣವನು್ನ ಕೀಳಲು ಅದು ಬೆನಿ್ನ ನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು,
ಥಳಥಳಿಸು ಾ್ತ ಅವನ ಪಿತ್ತಕೋಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರುವುದು,
ಭಯ ಾ್ರಂತಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.
26 ಅವನ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಧ ಾರವು ಾದಿರುವುದು,
ಾರೂ ಹೊತಿ್ತಸದ ಬೆಂಕಿಯು ಅವನನು್ನ ತಿಂದು ಾಕಿ,
ಅವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಮೇದು ಬಿಡುವುದು.
27 ಆ ಾಶವು ಅವನ ಾಪವನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸುವುದು.
ಭೂಮಿಯು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾ
ಾಗಿ ಏಳುವುದು.
28 ದೇವರ ಸಿಟಿ್ಟ ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನ ಮನೆಯ ಧನ ಾನ್ಯ ಗಳು†,
ಪ್ರ ಾಹದಿಂದ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ತೊಲಗಿಹೋಗುವವು.
29 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಾಲೂ,
ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಾ್ವ ಸ ವೂ ಇವೇ.”

21
ೕಬನ ಏಳನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಚೋಫರನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆಗ
ೕಬನು ಇಂತೆಂದನು,
2 “ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನ ಾಗಬೇ ಾದ ಆದರಣೆಯು ಇಷೆ್ಟೕ.
3 ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ, ಾನೂ
ಾತ ಾಡುವೆನು,
ಆಮೇಲೆ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರೂ ಾಡಿರಿ.
4 ಾನೇನು ಮನುಷ ್ಯ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವೆನೆ?
ಾನೇಕೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳ ಾರದು?
5 ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಬೆರ ಾಗಿ,
6 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಾಗೆ ಾ್ಲ,
ನಡುಕವು ನನ್ನ ಾಂಸವನು್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
7 ದುಷ್ಟರು ಾಳಿ ವೃ ದ್ಧ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ, ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಬಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾರಣವೇನು?
8 ಅವರ ಸಂ ಾನದವರು ಅವರೊಂದಿಗಿರು ಾ್ತ ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ ಸುಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವರು,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಚಲ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವರು.
9 ಅವರ ಮನೆಗಳು ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಇರುವವು;
ದೇವರ ದಂಡವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳದು.
†

20:28 ಅವನ ಮನೆಯ ಧನ ಾನ್ಯ ಗಳು ಅಥ ಾ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ.
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10 ಅವರ ಗೂಳಿಯು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುತ್ತದೆ;
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ಅವರ ಹಸುವು ಕಂದು ಾಕದೆ ಈಯುವುದು.
11 ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮಂದೆಮಂದೆ
ಾಗಿ ನಡೆಸುವರು,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿ ಾಡುವರು.
12 ಅವರು ದಮ್ಮ ಡಿ ಕಿನ್ನರಿಗ
ಡನೆ ಸ್ವರವೆತಿ್ತ,
ಕೊಳಲಿನ ಧ ್ವನಿಗೆ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವರು.
13 ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನು್ನ ಸುಖ ಾಗಿ ಕಳೆದು,
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ* ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು.
14 ಆದರೆ ಇವರೇ ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು,
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದೂ
15 ಆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಎಷ್ಟರವನು, ಆತನನು್ನ ಾವು ಏಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಆತನಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು?’ ಎಂದೂ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
16 ಆ ಾ, ಅವರ ಸುಖವು ಅವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವುದಿಲ್ಲ,
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ!
17 ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರಿಹೋದದು್ದ ಎಷು್ಟ ಾರಿ?
ಎಷು್ಟ ಾರಿ ಉಪದ್ರ ವವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ?
ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರ ಾಲಿಗೆ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಎಷು್ಟ ಾರಿ?
18 ಅವರು ಾಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಹುಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಆದದು್ದ ಎಷು್ಟ ಾರಿ?
ಎಷು್ಟ ಾರಿ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟ ನಂತಿದ್ದರು?
19 ‘ದೇವರು ದುಷ್ಟ ನ ಾಪ ಫಲವನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರೋ,
ಆ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಾಗೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಲಿ.
20 ಅವನು ತನ್ನ ಾಶವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣಲಿ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ೌದ್ರರಸವನು್ನ ಾನ ಾಡಲಿ.
21 ಅವನಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದುಹೋದ ಮೇಲೆ
ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಸಂತತಿಯವರ ಚಿಂತೆ ಏನು?
22 ಮೇಲಣ ಲೋಕದವರಿಗೂ, ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವ ದೇವರಿಗೂ ಾನಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಾಡಬಹುದೇ?
23 ಒಬ್ಬ ನು ಸಮೃ ದ್ಧ ಾಗಿ, ತುಂ ಾ ಸುಖದಿಂದಲೂ, ನೆಮ್ಮ ದಿಯಿಂದಲೂ ಇರು ಾಗ ಾಯುವನು.
24 ಅವನ ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ತುಂಬಿರುವುದು,
ಅವನ ಎಲಬುಗಳು ಮಜೆ್ಜಯಿಂದ ಾರ ಾಗಿರುವುದು.
25 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸು ಾನುಭವವಿಲ್ಲದೆ,
ಮನೋವ್ಯ ಥೆಪಡು ಾ್ತ ಾಯುವನು.
26 ಇಬ್ಬರೂ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗುವರು,
ಹುಳುಗಳು ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.
27 ಆ ಾ, ನಿಮ್ಮ
ೕಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ,
ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡುವ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
28 ‘ಪ್ರ ಾನನ ಮನೆ ಏ ಾಯಿತು?
ದುಷ್ಟರು ಾಸಿಸಿದ ಗು ಾರವೆಲಿ್ಲ?’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಷೆ್ಟ.
29 ನೀವು
ಾಗರ್ಸ್ಥರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ?
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ದೃ ಾ್ಟಂತಗಳಿಂದ,
30 ಆಪತಿ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟ ನು ಉಳಿದು,
*

21:13 ಸ
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ಕೋಪವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡುವನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ ೕ?
31 ನೀನು ದು ಾರ್ಗಿರ್ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಮು ಾಮುಖಿ
ಾಗಿ ಾರು ಾನೇ ಹೇಳುವರು?
ಅವನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವವರು ಾರು?
32 ಅವನನು್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸ ಾಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು;
ಅವನ ಗೋರಿಗೆ ಾವಲಿಡುವರು.
33 ಆ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹೆಂಟೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪತ ಾಗಿರುವವು.
ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಜನರು ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದರು,
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ತರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು.
34 ನೀವು ನನಗೆ
ಾಡುವ ಆದರಣೆಯು ಎಷು್ಟ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿದೆ!
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದು ಮಿತ್ರ ದೊ್ರ ೕಹವೇ.”

22
ಎಲೀಫಜನು

ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಮನುಷ ್ಯ
ಾತ್ರ ದವನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರ
ೕಜನ ಾದೀತು?
ಒಬ್ಬ ನು ವಿವೇಕಿ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನವಷೆ್ಟ.
3 ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸುಖ
ೕ?
ನಿನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆತನಿಗೇನು ಾಭ?
4 ನಿನ್ನ ಭಯಭಕಿ್ತ ಾಗಿಯೇ ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಿ ಸಿ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡು ಾ್ತನೋ?
5 ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಬಹಳವಲ್ಲವೇ?
ನಿನ್ನ ಾಪಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ?
6 ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಂದ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಒತೆ್ತ
ಾಳುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ,
ಬೆತ್ತಲೆಯವರ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಸೆಳಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
7 ಬಳಲಿದವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೆ,
ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದಿ್ದ.
8 ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರೆ ದೇಶವೇ ಅವನದು,
ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾ್ಮ ನ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸತಕ್ಕವನು ಅವನೇ.
9 ನೀನು ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಬರಿಗೈ
ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಿಟು್ಟ,
ಅ ಾಥರ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಮುರಿದಿದಿ್ದ.
10 ಆದ ಾರಣ ಬೋನುಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಾದಿವೆ,
ಫಕ್ಕನೆ ಉಂಟಾದ ಭಯವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಾರಿ ಾಣದಂತೆ ಕತ್ತಲೂ, ಮುಸುಕಿ
ಜಲಪ್ರ ಾಹವೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸುತ್ತವೆ.
12 ದೇವರು ಉನ್ನತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಲ್ಲ
ೕ?
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲದ ತುದಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಎತ್ತರ, ನೋಡು!
13 ನೀ ಾದರೋ, ‘ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತು್ತ?
ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಆಚೆಯಿಂದ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬಲ್ಲ ನೋ?
14 ದಟ್ಟ ಾದ
ೕಡಗಳು ಆತನಿಗೆ ಪರದೆಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೋಡ ಾರನು;
ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲವೇ.
15 ಕೆಟ್ಟ ವರು
ದಲಿನಿಂದಲೂ,
ನಡೆದ ಾರಿಯನು್ನ ನೀನು ಹಿಡಿಯುವಿ ಾ?
1 ಆ ಮೇಲೆ ತೇ
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ಾಲ ಮರಣವು ಅವರನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿತು,
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ನೆಲವು ನೀ ಾಗಿ ಹರಿಯಿತು.
17 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಮಗೇನು ಾ ಾನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
18 ಆದರೂ ದೇವರು ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು.
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ!
19 ನೀತಿವಂತರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿಗು್ಗವರು,
ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ಹೋದರು.
20 ‘ಅವರ ಉಳಿದ ಸೊತ್ತನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಾಶ ಾಡಿತು’ ಎಂದು,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅಣಕಿಸುವರು.
21 ದೇವರ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ಒಳಪಟು್ಟ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದು,
ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು.
22 ಆತನ ಾಯಿಂದಲೇ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ,
ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ.
23 ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ಗು ಾರಗಳಿಂದ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೂರ ಾಡಿದರೆ ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವಿ.
24 ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಾಕು,
ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಅಪರಂಜಿಯನು್ನ ಹೊಳೆಗಳ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡು.
25 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಚಿನ್ನ ಾಗಿಯೂ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಶಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
26 ಆಗ ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಟು್ಟ,
ದೇವರ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರುವೆ.
27 ನೀನು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವಿ, ಆತನು ಾಲಿಸುವನು,
ಆತನಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸುವಿ.
28
ಾವುದನು್ನ ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವಿ
ೕ ಅದು ನಿನಗೆ ನೆರವೇರುವುದು,
ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು.
29 ಜನರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸು ಾಗ, ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವೆನು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ,
ಆಗ ದೀನದೃ ಷಿ ್ಟಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆತನು ರ ಸುವನು.
30 ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ಆತನು ತಪಿ್ಪ ಸುವನು,
ೌದು, ಆತನು ಇಂಥವನನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೇ ಾರಣ ಾಗಿರುವುದು.”

23
ೕಬನ ಎಂಟನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆಗ
ೕಬನು ಇಂತೆಂದನು,
2 “ ಾನು ನನ್ನ ನರ ಾಟವನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬಿಗಿಹಿಡಿದರೂ;
ಆ ನನ್ನ ಮುಲುಗುವಿಕೆಯು ದೇವದೊ್ರ ೕಹವೆಂದು ಈಗಲೂ ಎಣಿಸುತಿ್ತೕ ಾ?
3 ಆ ಾ, ಆತನ ದಶರ್ನವು ಎಲಿ್ಲ ಆದೀತು, ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ!
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯನು್ನ ಸೇರೆನು.
4 ನನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ತಕರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುವೆನು.
5 ಆತನ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರದ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವೆನು.
6 ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವನೋ?
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ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ; ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವನು.
7 ಅಲಿ್ಲ ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವನು.
ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು.
8ಅ
್ಯೕ, ಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನು ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ,
ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರೆನು.
9 ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ನೋಡ ಾರೆನು,
ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಆತ ಾದರೋ ನನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಬಲ್ಲ ನು,
ಆತನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವೆನು.
11 ಆತನ ಹೆಜೆ್ಜಯ ಜಾಡಿನಲೆ್ಲೕ ಾಲಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಓರೆ ಾಗದೆ ಆತನ ಾರಿಯನೆ್ನೕ ಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಆತನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಾನು ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾತುಗಳನು್ನ ಎದೆಯಲಿ್ಲ ನಿಧಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
13 ಆತನಂತು ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲವರು
ಾರು?
ಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
14 ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದದ್ದನು್ನ ಪೂರೈ ಸುವವನಷೆ್ಟ,
ಆತನಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿವೆ.
15 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಬರಿ
ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ೕಚಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ.
16 ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದವನು ದೇವರೇ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಾಬರಿಪಡಿಸಿದವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ.
17 ಾನು ಾ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಈ ಅಂಧ ಾರವು ಾರಣವಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದಿರುವ ಾಗರ್ತ್ತಲು ಾರಣವಲ್ಲ.”

24
ೕಬನ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಾದ ದೇವರು ಏಕೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆಯ ಾಲಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿಲ್ಲ?
ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆ ಆತನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನಗಳು ಏಕೆ ಗೋಚರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
2 ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಇ ಾ್ದರೆ.
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವವರಿ ಾ್ದರೆ.
3 ಅ ಾಥರ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ,
ವಿಧವೆಯ ಎತ್ತನು್ನ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
4 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಸು ಾ್ತರೆ,
ಾಡಿನ ಬಡವರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
5 ಇಗೋ, ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ,
ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟೕ ಾಡಿ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಆ ಾರವನು್ನ ಆತುರ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು;
ಅರಣ್ಯ ವೇ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು.
6 ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಗಿ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಸೊಪ್ಪ ನು್ನ ಕೊಯು್ದಕೊಳು್ಳವರು,
ದುಷ್ಟ ನ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯುವರು.
7 ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ
ಾಗಿ ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಕಳೆಯುವರು,
ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲ.
1 “ಸವರ್ಶಕ್ತ
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ಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆದುಹೋಗಿ,
ಆಶ್ರ ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.
9 ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಮಗುವನು್ನ ಾಯಿಯ
ಲೆಯಿಂದ ಕಿತು್ತ,
ಬಡವರಿಂದ ಒತೆ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಿ ಾ್ದರೆ.
10 ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ
ಾಗಿ ಅಲೆಯುವರು;
ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊರುವರು.
11 ಯಜ ಾನರ ೌಳಿಗೋಡೆಗ
ಳಗೇ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಎಣೆ್ಣ ಾಣವನು್ನ ತಿರುಗಿಸುವರು;
ಾಹಗೊಂಡೇ ಅವರ ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತುಳಿಯುವರು.
12 ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಜನರು ನರಳುವರು,
ಾಯಪಟ್ಟವರು
ರೆಯಿಡುವರು,
*ಆದರೆ ದೇವ ಾದರೋ ಅವರ
ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡನು.
13 ಬೆಳಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವರು ಇ ಾ್ದರೆ;
ಇವರು ಹಗಲಿನ ಾರಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ,
ಅದರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಕೊಲೆ ಾತಕನು ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವರನು್ನ ಕೊಂದು,
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳನಂತಿರುವನು.
15 ಜಾರನು ಾನು,
ಾರ ಕಣಿ್ಣಗೂ ಬೀಳ ಾರದು ಎಂದು,
ಸಂಜೆಯನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದು್ದ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳು್ಳವನು.
16 ಅವರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಕನ್ನಕೊರೆದು ಮನೆಗ
ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ;
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ;
ಬೆಳಕನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವರು.
17 ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು ಾಗರ್ತ್ತಲಿನಂತಿರುವುದು,
ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಅ ಾಯಗಳನು್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲರಷೆ್ಟ.
18 (ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ) ದುಷ್ಟ ನು ಪ್ರ ಾಹದಲಿ್ಲ ವೇಗ ಾಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,
ಭೂಲೋಕದ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿರುವುದು.
ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ ಾರನು.
19 ಬರ ಾಲವೂ, ಬಿಸಿಲೂ ಹಿಮದ ನೀರನು್ನ ಹೀರುವ ಾಗೆ,
ಾ ಾಳವು ಾಪಿಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು.
20 ಹೆತ್ತ ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ಅವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದು;
ಹುಳವು ಅವನ ಹೆಣವನು್ನ ಸವಿದು ತಿನು್ನವುದು;
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾರಿಗೂ ಅವನ ನೆನಪಿರದು;
ಅ ಾ್ಯಯವು ಮರದ ಾಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು.
21 ಅವನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಬಂಜೆಯರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ,
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸದೆ ಹೋದನಷೆ್ಟ (ಎಂಬುದೇ).
22 ದೇವರಂತು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಉಳಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವು ಇನು್ನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರೂ ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವರು.
23 ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಅವರ ಾಗರ್ಗಳ ಮೇಲಿರುವುದು.
24 ಅವರು ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರುವರು;
*

24:12 ಅಥ ಾ ದೇವರು ದುಷ್ಟ ಾದ ಧನಿಕರನು್ನ ಆರೋಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲಿ್ಲ
ೕ?
ಸವರ್ ಮನುಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಗಿ್ಗಯ ತೆನೆಗಳಂತೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.
25 ಹೀಗಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ಾನು ಸುಳು್ಳ ಾರನೆಂದೂ ನನ್ನ
ಾತುಗಳು ನಿರಥರ್ಕವೆಂದೂ;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಾ್ಥಪಿಸಬಲ್ಲರು?.”

25
ಬಿಲ್ದದನು
ೕಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆ ಮೇಲೆ ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಆತನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಭುತ್ವವೂ ಭೀಕರತ್ವವೂ ಉಂಟು,
ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದವನು ಆತನೇ.
3 ಆತನ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿದೆ
ೕ?
ಆತನ ತೇಜಸು್ಸ ಾರಲಿ್ಲಯೂ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ?
4 ಮನುಷ ್ಯ ನು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಾನವ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು ಾಧ್ಯ ೕ?
5 ನೋಡಿರಿ, ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರ ನಿ ಾದರೂ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ,
ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳೂ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ.
6 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನರಹುಳವು ಅಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ!
ನರಕಿ್ರ ಮಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!”

26

ೕಬನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ: ಬಿಲ್ದನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆಗ
ೕಬನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು,
2 “ನಿನಿ್ನಂದ ಅಶಕ್ತನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸ ಾಯ ಾಯಿತು!
ಬಲಹೀನ ಾದ ಕೈ ಗೆ ಮ ಾ ಸ ಾಯ ದೊರಕಿತು.
3 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಎಷೆ್ಟಂದು ಹೇಳಲಿ!
ಸು ಾನವನು್ನ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದಿ್ದ!
4
ಾರಿಗೆ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಲಿಸಿದಿ್ದ?
ನಿನಿ್ನಂದ ಹೊರಟ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಾವ ಆತ್ಮ ವು ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿತು?”
ಬಿಲ್ದದನ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ

ಾಗರದ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ,
ಪೆ್ರ ೕತಗಳು ಆತನ ಭಯದಿಂದ ಾತನೆಪಡುವವು.
6 ಾ ಾಳವು ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ತೆರೆದಿದೆ,
ಾಶಲೋಕವು ಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ.
7 ಆತನು ಶೂನ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ,
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಾವ ಆ ಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೂಗು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
8 ತನ್ನ ಮೇಘಗ
ಳಗೆ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿ ಕಟು್ಟ ವನು,
ಾವ
ೕಡವೂ ಅದರ ಾರದಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಗದು.
9 ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಮರೆ
ಾಗಿ,
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ೕಡವನು್ನ ಕವಿಸಿರುವನು.
10 ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲುಗಳ ಸಂಧಿ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ,
ಸುತ್ತಲೂ ಮೇರೆಯನೂ್ನ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಲ್ದದನು, “ಜಲಚರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ
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ಾಶಮಂಡಲದ ಸ್ತಂಭಗಳು,
ಆತನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆರ ಾಗಿ ಕದಲುವವು.
12 ಆತನು ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಹೊಡೆದು ಾಕಿದನು;
ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ಾಗರವನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿದನು.
13 ಆತನ ಾ್ವ ಸವು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಶುಭ್ರ
ಾಡುವುದು,
ಆತನ ಹಸ್ತವು ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ ಸಪರ್ವನು್ನ ಇರಿಯುವುದು.
14 ಆ ಾ, ಈ ಅದು್ಭತಗಳು ಆತನ
ಾಗರ್ಗಳ ಕಟ್ಟಕಡೆ ಾಗಿವೆ.
ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಶಬ್ದವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ,
ಆತನ ಾ್ರ ಬಲ್ಯ ದ ಘನಗಜರ್ನೆಯನು್ನ ಾರು ಗ್ರ ಹಿಸಬಲ್ಲರು?”

27
ೕಬನು ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ನೀಡಿದು್ದ
ೕಬನು ಮತೆ್ತ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ,
ದೇವರು ಊದಿದ ಾ್ವ ಸವು ನನ್ನ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಆಡುತಿ್ತದೆ (ಕೇಳಿರಿ)!
3 ನನ್ನ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿದ ದೇವ ಾಣೆ,
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ವ್ಯ ಥೆಪಡಿಸಿರುವ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವ ಾಣೆ,
4 ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಅ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಎಂದಿಗೂ
ೕಸದ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದಿಲ್ಲ.
5 ನೀವು ಾ್ಯ ಯವಂತರೆಂದು ಾನು ಒಪು ್ಪವುದು ಅ ಾಧ್ಯ.
ಾಯುವ ತನಕ ನನ್ನ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದೆ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ಾವ ದಿನಚರಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮನ ಾ್ಸ ಯು ತಪು ್ಪ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7 ನನ್ನ ಹಗೆಗೆ ದುಷ್ಟ ನ ಗತಿ
ಾಗಲಿ,
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವನು ಅ ನೀತಿವಂತನ ಗತಿಯನು್ನ ಾಣಲಿ!
8 ದೇವರು ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಕಡಿದು ಎಳೆಯು ಾಗ,
ಅವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯೆಲಿ್ಲರುವುದು?
9 ಅವನಿಗೆ ಶ್ರ ಮೆ ಬರಲು,
ದೇವರು ಅವನ
ರೆಯನು್ನ ಆಲೈ ಸುವನೋ?
10 ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಟು್ಟ,
ಆತನನು್ನ ಸವರ್ ಾ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವನೇ?
11 ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಕ್ರ ಮವನು್ನ ಮರೆ ಾಡದೆ;
ದೇವರ ಹಸ್ತದ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಷಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು.
12 ಇಗೋ, ನೀವೆಲ್ಲರು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ;
ಏಕೆ ಇಂಥ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ?
13 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಾಲೂ,
ಹಿಂಸಿಸುವವನಿಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಸಿಕು್ಕವ ಾ್ವ ಸ ವೂ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.
14 ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚಿ್ಚದರೆ ಕತಿ್ತಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು,
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ತಪ್ಪದು.
15 ಅವನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಉಳಿದರೆ ಾ್ಯ ಧಿಯು ಅವರನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು,
*ಅವರ ವಿಧವೆಯರು ದುಃಖಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
1 ಆಗ

*
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ಾಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟ,
ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಮಣಿ್ಣ ನಂತೆ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ,
17 ಆ ವಸ್ತ ಗಳನು್ನ ನೀತಿವಂತರು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
್ರ
ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
18 ಅವನು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಮನೆಯು ಜೇಡರ ಹುಳದ ಗೂಡಿನಂತೆಯೂ,
ಾವಲು ಾರನು ಾಕಿಕೊಂಡ ಗುಡಿಸಿಲಂತೆಯೂ ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುವುದು.
19 ಅವನು ಧನಿಕ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರ ಸಿದರೂ ಮತೆ್ತ ನಿದೆ್ರ ಯನು್ನ ಾಣದೆ ಹೋಗುವನು,
ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ನು್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಾಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
20 ವಿಪತಿ್ತನ ಹೊಳೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವವು,
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವುದು.
21 ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ಾರಿ ಹೋಗುವನು,
ಅದು ಅವನನು್ನ ಬಡಿದು ಅವನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಾಡುವುದು.
22 ಆ † ಾಳಿಯು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಲಿರುವನು,
16 ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಧೂಳಿನ

ಅವನು ಆತನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕೆಂದಿರುವನು.
23 ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು ಛೀ ಾರಿ ಾಕಿ,
ಆಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸುವರು.”

28

ೕಬನು ಾನ ಮತು್ತ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕುರಿತು

1 “ಬೆಳಿ್ಳ ಸಿಕು್ಕವ ಗಣಿಯೂ,

ಾತ ಾಡಿದು್ದ

ಚಿನ್ನದ ಅದುರು ದೊರಕುವ ಸ್ಥಳವೂ ಉಂಟಷೆ್ಟ.
2 ಮಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿಂದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು,

ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ಾಮ್ರ ವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
3 ಮನುಷ ್ಯರು ಕತ್ತಲನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಿ ಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲಯೂ,
ೕ ಾಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಮರೆ ಾಗಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ಹುಡುಕುವರು.
4 ಗಣಿಯನು್ನ ತೋಡಿ ತೋಡಿ ಭೂಮಿ
ಳಗೆ ಬಹುದೂರ ಜನರು ಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗುವರು,
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವವರಿಗೆ ಾಣದೆ, ನರಲೋಕಕೆ್ಕ ಅನ್ಯ ಾಗಿ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವರು.
5 ಭೂಮಿಯು ಅನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವುದು,
ಅದರ ಕೆಳ ಾಗವು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಾ ಾಗಿರುವುದು.
6 ಅದರ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಂದ್ರ ನೀಲ ಮಣಿಗಳು ಸಿಕು್ಕವವು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಪುಡಿಯೂ ಇರುವುದು.
7 ಆ ಾರಿಯು
ಾವ ಹದಿ್ದಗೂ ತಿಳಿಯದು,
ಗಿಡಗದ ಕಣಿ್ಣಗೂ ಬಿದಿ್ದಲ್ಲ.
8 ಸೊಕಿ್ಕದ ಮೃ ಗಗಳು ಅದನು್ನ ತುಳಿದಿಲ್ಲ,
ಸಿಂಹವು ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ತುಳಿದಿಲ್ಲ.
9 ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕಗ್ಗಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕೈ
ಾಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಗಳನು್ನ ಬುಡದ ತನಕ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು.
10 ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಂಗಗಳನು್ನ ಕೊರೆಯುವನು;
ಅವನ ಕಣು್ಣ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಣುವುದು.
11 ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊರತರು ಾ್ತನೆ,
ಮರೆ ಾಗಿದ್ದ ವಸು್ತವನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು.
†
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ಾನ ಾದರೋ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕೕತು? ವಿವೇಕವು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳವೆಲಿ್ಲ?
ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ,್ಲ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಾರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
14 ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ಾಗರವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎನು್ನವುದು,
ಸಮುದ್ರ ವು, ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.
15 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದು ಅ ಾಧ್ಯ,
ಅದರ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗುವುದು ಅಶಕ್ಯ.
16 ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಅಪರಂಜಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಗೋಮೇಧಿಕ,
ಇಂದ್ರ ನೀಲ, ಇವುಗಳಿಂದ ಾನದ ಬೆಲೆ ಇಷೆ್ಟಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗದು.
17 ಬಂ ಾರ ಾಗಲಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಾಗಲಿ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮ ಾದೀತೇ?
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿಕೊಡುವುದು ಾಧ್ಯ ೕ?
18 ಾನವಿರುವಲಿ್ಲ ಹವಳವೂ, ಸ್ಫಟಿಕವೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾನವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ!
19 ಕೂಷ್ ದೇಶದ ಪುಷ ್ಯ ಾಗವು ಅದಕೆ್ಕ ಾಟಿಯಿಲ್ಲ,
ಶುದ್ಧ ಕನಕದೊಡನೆ ಅದನು್ನ ತೂಗ ಾಗದು.
20 ಹೀಗಿರಲು ಾನವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
ವಿವೇಕವು ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೊರಕೀತು?
21 ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಅಗೋಚರ ಾಗಿದೆ,
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದೆ.
22 ಾಶನವೂ*, ಮೃ ತು್ಯ ವೂ,
‘ಅದರ ಸುದಿ್ದ ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವವು.
23 ಅದರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಲ್ಲವನು ದೇವರೇ;
ಅದರ ಸ್ಥಳವು ಆತನೊಬ್ಬ ನಿಗೇ ಗೊತು್ತ.
24 ಆತನೊಬ್ಬ ನೇ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ತನಕ
ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
25 ಆತನು ಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಷು್ಟ ತೂಕವನು್ನ ನೇಮಿಸಿ
ನೀರುಗಳನು್ನ ತಕ್ಕ ಪರಿ ಾಣಗಳಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು.
26 ಮಳೆಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಯನೂ್ನ,
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಾರಿಯನೂ್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾಗಲೇ,
27 ಾನವನು್ನ ಕಂಡು ಲ ಸಿದನು,
ಅದನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ವಿಮಶೆರ್ ಾಡಿದನು.
28 ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ,
‘ಇಗೋ, ಕತರ್ನ ಭಯವೇ ಾನ; ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸುವುದೇ ವಿವೇಕ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12

13 ಅದರ ಕ್ರ ಯವು

29
ೕಬನ ಅಂತಿಮ ಸಂ ಾಷಣೆ
1 ತರು ಾಯ
ೕಬನು ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ಅ
್ಯೕ ಾನು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ ಾಗಿತು್ತ!
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನ ಾ್ಲ!
*
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ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ,
ಆತನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲಲೂ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
4 ಆ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲವು,
ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹವು ನನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ.
5 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು,
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದರು.
6 ಾಲು ತುಪ್ಪದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದೆ್ದ,
ಬಂಡೆಯು ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಪ್ರ ಾಹ ಾಗಿ ಸುರಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
7 ಊರ ಮುಂದಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋ ಾಗಲೂ,
ಚೌಕದಲಿ್ಲ ಆಸನವನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲೂ
8
ೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸರಿದು ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು,
ವೃ ದ್ಧರು ಎದು್ದ ನಿಂತರು.
9 ಪ್ರ ಭುಗಳು
ೌನ ಾಗಿ
ಾಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರು.
10 ಮುಖಂಡರ ಾಲಿಗೆಯು
ಸೇದಿಹೋಗಿ ಧ ್ವನಿಯಡಗಿತು.
11 ಕೇಳಿದ ಕಿವಿಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಹರಸಿತು,
ನೋಡಿದ ಕಣು್ಣ ಾ ಕೊಟಿ್ಟತು.
12 ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಗ ಾಚುವ ಬಡವನನೂ್ನ,
ಸ ಾಯಕನಿಲ್ಲದ ಅ ಾಥನನೂ್ನ ರ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದನು.
13 ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹರಸುತಿ್ತದ್ದನು,
ವಿಧವೆಯ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
14 ಾನು ಧಮರ್ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆನು,
ಧಮರ್ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಧರಿಸಿತು.
ನನ್ನ ಾ್ಯಯವೇ ನನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯೂ, ಕಿರೀಟವೂ ಆಗಿತು್ತ.
15 ಾನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣಾ್ಣಗಿಯೂ,
ಕುಂಟನಿಗೆ ಾ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದನು.
16 ದರಿದ್ರ ರಿಗೆ ತಂದೆ
ಾಗಿ,
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
17 ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾರನ ಕೋರೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು,
ಅವನ ಹಲು್ಲಗಳಿಂದ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ತರುತಿ್ತದೆ್ದನು.
18 ಆಗ ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನನ್ನ ಗೂಡಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಾಯುವೆನು,
ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿರುವವು.
19 ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನವರೆಗೂ ಾ್ಯ ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವು,
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬ ನಿಯು ನನ್ನ ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದು.
20 ನನ್ನ
ಾನವು ಹೊಸ ಾಗುತ್ತಲೂ,
ನನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೂ ಇರುವವು’ ಎಂಬುದೇ.
21 ಜನರು ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ,
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೌನ ಾಗಿದ್ದರು.
22 ಾನು
ಾತ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತೆ್ತ ಅವರು ಾತ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ,
ನನ್ನ ವಚನವೃ ಷಿ ್ಟಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ,
23 ಮಳೆಯನು್ನ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಎದುರು ನೋಡು ಾ್ತ,
3 ಆತನ ದೀಪವು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ
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ಮುಂ ಾರಿಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಾಯೆ್ದರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
24 ಾನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಲು ಅವರು ಧೈ ಯರ್ಗೆಟ್ಟರು,
ನನ್ನ ಮುಖ ಾಂತಿಯನೊ್ನೕ ಅವರು ಎಂದೂ ಕುಂದಿಸಲಿಲ್ಲ.
25 ಾನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಟು್ಟ,
ತನ್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ ಾಜನಂತೆಯೂ,
ದುಃಖಿತರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವ ಮುಖಂಡ ಾಗಿ ಆಸೀನ ಾಗಿದೆ್ದನು.”

30
ೕಬನು ತನ್ನ ಸಂಕಟದ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಿದು್ದ
ಾದರೋ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಯಸಿ್ಸ ನವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಇವರ ಹೆತ್ತವರನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿ ಮಂದೆಯ ಾಯಿಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಉ ಾಸಿನ ಾಡಿದೆನು.
2 ಅವರ ಕೈ ಬಲದಿಂದ ನನಗೆ ಏ ಾದೀತು?
ಅವರ ಪುಷಿ್ಟಯು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆಯಷೆ್ಟ.
3 ಅವರು ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ, ಹಸಿವಿನಿಂದಲೂ ಸೊರಗಿ,
ನಿನೆ್ನಯವರೆಗೂ ಾಳುಬೀ ಾದ ಒಣ ನೆಲವನು್ನ ನೆಕು್ಕವರು.
4
ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಪಿ್ಪ ನ ಸೊಪ್ಪ ನು್ನ ಕಿತು್ತ, ತಿಂದು
ಜಾಲಿಯ ಬೇರುಗಳನೂ್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
5 ಜನರು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ,
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಓಡಿಸುವ ಾಗೆ ಕೂ ಾಡಿ ಓಡಿಸುವರು.
6 ಅವರು ಭಯಂಕರ ಾದ ತಗು್ಗಗಳ ಸಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತಕ್ಕವರು,
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಗುಹೆಗಳೇ ಅವರ ಮನೆಗಳು.
7
ದೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅರಚುವರು ಕತೆ್ತಗಳಂತೆ,
ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
8 ಮೂಖರ್ರ ಮಕ್ಕ ಾದ ಈ ನೀಚ ಜಾತಿಯವರು ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟರು.
ಅವರು ಕೊರಡೆಗಳ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ.
9 ಈಗ ಾದರೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಾಡುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ವರು.
ಮತು್ತ ಅವರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟು್ಟ ದೂರ ನಿಂತು,
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವುದಕೂ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯರು.
11 ದೇವರು ಾನು ಾಕಿದ್ದ ಕಟ್ಟ ನು್ನ ಸಡಲಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕಡಿ ಾಣವನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
12 ಆ ಕಲಹ ಾರರು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಎದು್ದ,
ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳು್ಳ ಾ್ತ ನನ್ನ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
13 ಅವರು ನನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಕಡಿದು, ನನ್ನ ಉಪದ್ರ ವವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸು ಾ್ತರೆ;
ಅವರನು್ನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕ ಸ ಾಯಕನು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
14 ಕೋಟೆ ಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ,
ಾಳುಬೀಳಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಳು ಾ್ತರೆ.
15 ಅ ಾಯಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ;
ನನ್ನ ಾನವನು್ನ ಾಳಿಯಂತೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತವೆ;
ನನ್ನ ೕಮವು ಮೇಘದ ಾಗೆ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು.
16 ಈಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ,
ಾಧೆಯ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
1 ಈಗ
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ಾತಿ್ರ ಯು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು ಕೀಳುತ್ತದೆ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಚು್ಚತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳು ಸುಮ್ಮ ನಿರುವುದಿಲ್ಲ.
18 ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯು ರೋಗದ ಅಧಿಕ ಬಲದಿಂದ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ;
ಅಂಗಿಯ ಕೊರಳ ಪಟಿ್ಟಯ ಾಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ.
19 ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿ ಾ್ದನೆ,
ಧೂಳುಬೂದಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
20 ಓ ದೇವರೇ ಾನು ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರೂ ನೀನು ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಎದು್ದ ನಿಂತರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಸುಮ್ಮ ನೆ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ.
21 ನೀನು ನನಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ
ಾಪರ್ಟಿ್ಟದಿ್ದ,
ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಲದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತ.
22 ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿರು ಾಳಿಗೆ ಎತಿ್ತ ತೂರಿಬಿಟು್ಟ,
ಅದರ ಆಭರ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ.
23 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ,
ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
24 ಆದರೂ ಾಶಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದವನು ಕೈ ಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ
ೕ?
ಆಪತಿ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ?
25 ಕ ಾ್ಟ ನುಭವಿಯನು್ನ ಕಂಡು ಾನು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಲಿಲ್ಲವೇ?
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನಿಗೆ ದುಃಖಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
26 ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಕೇಡು ಬಂತು,
ಬೆಳಕನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಕತ್ತ ಾಯಿತು.
27 ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಕುದಿಯುತಿ್ತದೆ,
ಅದಕೆ್ಕ ಾಂತಿಯಿಲ್ಲ; ಾಧೆಯ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ಒದಗಿವೆ.
28 ಸಂತೈ ಸುವ ಸೂಯರ್ನಿಲ್ಲದೆ;
ಮಂಕುಬಡಿದಂತೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ
ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯ ನಿಂತು ಅಂಗ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸಂಘದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಂಗ ಾಚಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
29 ಾನು ನರಿಗಳ ತಮ್ಮ ನೂ,
ಉಷ್ಟ ್ರ ಪ ಗಳ ಗೆಳೆಯನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
17

ಾಗಿ ಉದುರುತ್ತದೆ,
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಾಪದಿಂದ ಬೆಂದಿದೆ.
31 ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಯಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ,
ನನ್ನ ಕೊಳಲಿನಲಿ್ಲ ಅಳುವ ಧ ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ.
30 ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಕರಿ

31
ೕಬನು ತನ್ನ ನಿದೋರ್ಷದ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಿದು್ದ
1 “ಕನೆ್ಯ ಯನು್ನ ಕೆಟ್ಟದ ೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗ ಡನೆ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
2 ದೇವರು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ
ಾವ ಾಲನು್ನ ವಿಧಿಸುವನು,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಉನ್ನ ಾ ಾಶದಿಂದ ಕೊಡುವ ಾಧ್ಯ ತೆ ಾವುದು?
3 ಆತನು ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾರರಿಗೆ ವಿಪತ್ತನೂ್ನ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ವವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೆ?

ೕಬನು 31:3

ೕಬನು 31:4

735
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ಾ್ಲ ಎಣಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಾನು ಕಪಟತನದ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ೕಸವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಓಡಿದರೆ,
6 ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯ ಯ ಾದ ಾ್ರ ಸಿನಲಿ್ಲ ತೂಗಿ,
ನನ್ನ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ!
7 ನನ್ನ ನಡತೆಯಲಿ್ಲ ಾರಿತಪಿ್ಪದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಕಂಡಕಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಕಲ್ಮ ಷವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
8 ಾನು ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಉಣ್ಣಲಿ,
ನನ್ನ ಬೆಳೆಯು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲಿ!
9 ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಪರಸಿ್ತ ೕಯಲಿ್ಲ
ೕಹಗೊಂಡು,
್ರ
ಾನು ನೆರೆಯವನ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿದ್ದರೆ,
10 ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಾನ್ಯ ಬೀಸುವ ಾಸಿ
ಾಗಲಿ,
ಇತರರು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲಿ!
11 ಾನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ದು ಾ್ಕಯರ್ವೇ ಸರಿ,
ಆ ಅಪ ಾಧವು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ದಂಡನೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದದು್ದ.
12 ಅದು ಾಶ ಲೋಕದವರೆಗೂ ನುಂಗುವ ಬೆಂಕಿ
ಾಗಿದು್ದ,
ನನ್ನ ಆ ಾಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
13 ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೂ, ನನ್ನ ಾಸನಿಗೂ, ಇಲ್ಲವೆ ಾಸಿಗೂ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾ ಾಗ,
ಾನು ಅವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದರೆ
14 ದೇವರು
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪನೆಗೆ ಏಳು ಾಗ ಾನು ಏನು
ಾಡೆನು? ಆತನು ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ
ಾವ
ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟೕನು?
15 ನನ್ನ ನು್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನೇ ಅವನನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ
ೕ? ಆತನೊಬ್ಬ ನೇ ನಮಿ್ಮ ಬ ್ಬರನೂ್ನ
ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ರೂಪಿಸಿದನಲ್ಲವೇ.
16 ಾನು ಬಡವರ ಇಷ್ಟ ವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದೆನೋ? ಅಥ ಾ ವಿಧವೆಯ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮಂ ಾಗಿಸಿದೆನೋ?
17 ಅಥ ಾ ನನಗಿರುವ ತುತು್ತ ಅನ್ನದಲಿ್ಲ ಅ ಾಥರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡದೆ,
ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ತಿಂದೆನೋ?
18 ಾಗಲ್ಲ, ಾನು ಾಲ್ಯ ದಿಂದಲೂ ತಂದೆಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಥನನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ,
ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲು ಅ ಾಥಳಿಗೆ ಾರಿತೋರಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
19 ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಅಳಿದುಹೋಗುವವನನೂ್ನ,
ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಬಡವನನೂ್ನ ಾನು ಕಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ,
20 ಅವರ ಸೊಂಟವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚ ಾಗಿ, ಾನು ಅವರಿಂದ ಹರಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ
ೕ?
21 ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಉಂಟೆಂದು,
ಅ ಾಥನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿದೆನೋ?
22 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಕೀಲು ತಪ್ಪಲಿ,
ತೋಳು ಸಂದಿನಿಂದ ಮುರಿದು ಬೀಳಲಿ.
23 ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನಷೆ್ಟ,
ಆತನ ಪ್ರ ಾವದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾನು ಇಂಥ ಕೃ ತ ್ಯ ವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ.
24 ಒಂದು ವೇಳೆ ಾನು ಬಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ,
ಅಪರಂಜಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ,
25 ನನ್ನ ಆಸಿ್ತ ದೊಡ್ಡದೆಂದೂ,
ನನ್ನ ಕೈ ಯೇ ಬಹು ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪಡೆಯಿತೆಂದೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ,
5 ಒಂದು ವೇಳೆ
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26 ಸೂಯರ್ನು ಪ್ರ

ಾಶಿಸುವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಚಂದ್ರ ನು ಕಳೆತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ,
27 ಹೃ ದಯವು ಮರುಳುಗೊಂಡು, ಕೈ ಯನು್ನ ಾಯಿ ಮು ಾ್ದಡಿದ್ದರೆ,
28 ಇದು ಸಹ ಾ್ಯ
ಾಧಿಪತಿಗಳ ದಂಡನೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದದು್ದ,
ಮೇಲಣ ಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದಂ ಾಯಿತು.
29 ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕೇಡು ಬಂ ಾಗ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು,
ಅವನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಹಿಗಿ್ಗದೆನೋ?
30 ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಾಯಿ ಅವನನು್ನ ಶಪಿಸಿ ಅವನ ಾ್ರ ಣ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಾಪವಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ.
31 ನನ್ನ ಗು ಾರದ ಆಳುಗಳು,
‘ನಮ್ಮ ಯಜ ಾನ ಬಡಿಸಿದ
ಾಂಸದಿಂದ ತೃ ಪ್ತ ಾಗದವರು ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕ್ಕ ಾರರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ ೕ?
32 ಪರಸ್ಥಳದವನು ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ,
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದಿದೆ್ದನಷೆ್ಟ.
ಾಯಕೆ್ಕ ಹೆದರಿದ್ದರಿಂ ಾಗಲಿ,
ಕುಲೀನರ ತಿರ ಾ್ಕರವು ನನಗೆ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದರಿಂ ಾಗಲಿ,
34 ಾನು ಾಗಿಲು ಾಟದೆ
ೌನ ಾಗಿದು್ದ,
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಾಗೆ ನನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ,
ಎದೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
35 ಅ
್ಯೕ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡತಕ್ಕವನು ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!
ಇದೇ ನನ್ನ ಕೈ ಗುರುತು ನೋಡಿರಿ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿ!
ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಅ ಾದನೆಯ ಪತ್ರ ವು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ!
36 ಅದನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಕಿರೀಟವ ಾ್ನ ಗಿ ಧರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
37 ಪ್ರ ಭುವಿನಂತೆ ಆತನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ,
ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
38 ನನ್ನ ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೆ ಅದರ ನೇಗಿಲ ಗೆರೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಅತ್ತರೆ,
39 ಾನು ಹಣಕೊಡದೆ ಅದರ ಾರವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ,
ಅದರ ದಣಿಗಳ ಾ್ರ ಣ ಾನಿಗೆ ಾರಣ ಾಗಿದ್ದರೆ,
40 ಗೋದಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಮುಳು್ಳ ಗಳೂ,
ಜವೆಗೋದಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಳೆಗಳೂ ಬೆಳೆಯಲಿ.” ಎಂದನು.
ಹೀಗೆ
ೕಬನ ಾತುಗಳು ಮುಗಿದವು.
ಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ

33 ಮನುಷ ್ಯ ನು ಜನ ಸಮು

32

ಎಲೀಹುವಿನ
ದಲನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ
ಆಗ
ೕಬನು ಸ್ವಂತ ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೂವರು ಅವನಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು. 2 ಆಮೇಲೆ ಬೂಜ್ ಕುಲಕೂ್ಕ, ಾಮ್ ಗೋತ್ರಕೂ್ಕ ಸೇರಿದ
ಬರಕೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಹುವಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿತು;
ೕಬನು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಾನೇ ಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು
ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಲೀಹುವಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂತು.
1
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ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ೕಬನನು್ನ ಖಂಡಿಸತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳ ಾರದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಅವರು ತನಗಿಂತ ವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ,
ಎಲೀಹು
ೕಬನೊಂದಿಗೆ
ದಲು ಾತ ಾಡದೆ ತಡೆದಿದ್ದನು. 5 ಎಲೀಹು ಈ ಮೂವರ ಾಯಲಿ್ಲ ತಕ್ಕ
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ರೋಷಗೊಂಡನು.
6 ಆಗ ಬೂಜ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಬರಕೇಲನ ಮಗ ಾದ ಆ ಎಲೀಹು ಇಂತೆಂದನು, “ ಾನು
ೌವನಸ್ಥನು,
ನೀವು ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು;
ಆದುದರಿಂದ ಸಂಕೋಚಪಟು್ಟ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಲು ಹೆದರಿದೆನು.”
7 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಹೆಚು್ಚ ದಿನಗಳವರು
ಾತ ಾಡಲಿ,
ಬಹಳ ವಷರ್ದವರು ಾನೋಪದೇಶ ಾಡಲಿ” ಎಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
8 ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಆತ್ಮ
ಂದುಂಟು,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾ್ವ ಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
9 ವೃ ದ್ಧರೇ ಾನಿಗಳಲ್ಲ, ಮುದುಕರು
ಾತ್ರ ಾ್ಯಯ ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ.
10 ಆದ ಾರಣ, “ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ಾನು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
11 ಇಗೋ, ನೀವು ಆಡುತಿ್ತದ್ದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾದು ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯಗಳಿ ಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು.
12 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು;
ಆ ಾ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ೕಬನನು್ನ ಖಂಡಿಸಬಲ್ಲವನು,
ಅವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡತಕ್ಕವನು, ಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
13 ‘ ಾವು ಅವನಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ,
ದೇವರೇ ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡಲಿ, ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
14 ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಾದವನು್ನ ಹೂಡಲಿಲ್ಲ;
ಾನೂ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ಾತ ಾಡೆನು.
15 ಅವರು ಬೆರ ಾಗಿ ಇನು್ನ ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರರು,
ಅವರ ಸೊಲೆ್ಲೕ ಅಡಗಿಹೋಯಿತು.
16 ಅವರು ಇನು್ನ ಉತ್ತರಕೊಡದೆ
ೌನ ಾಗಿ ಸುಮ್ಮ ನೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ,
ಾನೂ ಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕೋ?
17 ಾನೂ ನನ್ನ ಾಲಿನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳುವೆನು,
ಾನೂ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು.
18 ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾತುಗಳು ತುಂಬಿವೆ,
ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮ ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
19 ಆ ಾ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತುಂಬಿ,
ಾಯಿಕಟಿ್ಟದ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಾಗಿದೆ.
20 ನನಗೆ ಉಪಶಮನ ಾಗುವ ಾಗೆ
ಾತ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವೆನು.
21 ಆದರೆ ಾನು
ಾರಿಗೂ ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸ ಾರದು,
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನಿ ಾದರೂ ಮುಖಸು್ತತಿಯನು್ನ ಾಡಕೂಡದು.
22 ಮುಖಸು್ತತಿಯನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬೇಗ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.

33
ಎಲೀಹು
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1 ಅದಿರಲಿ,

ೕಬನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಾಯನು್ನ ತೆರೆದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ
ಾಲಿಗೆಯು ಾಯಿ
ಳಗಿಂದ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ.
3 ನನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ನನ್ನ
ಾತುಗಳೇ ತಿಳಿಸುವವು,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದನೆ ್ನೕ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವವು.
4 ಾನು ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಜೀವವು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾ್ವ ಸದಿಂದುಂಟಾಗಿದೆ.
5 ನಿನಗೆ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡು,
ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾದವನು್ನ ಹೂಡಿ ನಿಂತುಕೋ.
6 ನೋಡು, ಾನು ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಾನೂ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
7 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಭೀತಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೆದರಿಸ ಾರದು,
ನನ್ನ ಒ ಾ್ತಯವು ನಿನಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿರದು.
8 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದಿ್ದ,
9 ‘ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ನನೊ್ನಳಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ಾನು ನಿಮರ್ಲನು, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನು ಾಪವಿಲ್ಲ.
10 ಆ ಾ, ಆತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ವಿರೋಧಕೆ್ಕ ಾರಣಗಳನು್ನ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಶತು್ರ ವೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
11 ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಾಕಿ,
ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.
12 ಇಗೋ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಾ್ಯ ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉತ್ತರ,
ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.
13 *ಆತನು ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ಕದರೂ ಉತ್ತರ ದಯ ಾಲಿಸನೆಂಬು ಾಗಿ,
2 ಇಗೋ, ನನ್ನ

ನೀನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವುದೇಕೆ?
14 ದೇವರು
ಾತ ಾಡುವ ರೀತಿ ಒಂದುಂಟು ೌದು, ಎರಡೂ ಉಂಟು,
ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾಢನಿದೆ್ರ ಯು ಉಂಟಾ ಾಗಲೂ,
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಾಗ
ಂಪುಹತಿ್ತ ಾಗಲೂ ಆತನು ಸ್ವಪ ್ನದಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಯ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ,
16 ಅವರ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಅವರಿಗೆ ಶಿ ಾವಚನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಾಕುವನು.
17 ಹೀಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅವನ ದು ಾ್ಕಯರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು,
ಾನವನಿಗೆ ಗವರ್ವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವನು.
18 ಅವನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದು,
ಅವನ ಜೀವವನು್ನ ದೈ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಅಳಿದು ಹೋಗದ ಾಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
19 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ, ನಿತ್ಯ ಾದ ಎಲುಬುಗಳ ನೋವಿನಿಂದಲೂ,
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವನು.
20 ಅವನ ಜೀವವು ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವುದು,
ಅವನ ಆತ್ಮ ವು ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನಕೂ್ಕ ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವುದು.
21 ಅವನ
ಾಂಸವು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಾಣದೆ ಹೋಗುವುದು,
ಾಣದಿದ್ದ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು ಬಯ ಾಗುವವು.
22 ಅವನ ಆತ್ಮ ವು ಅಧೋಲೋಕವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದು,
*

33:13 ಅಥ ಾ ಆತನು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಉತ್ತರ ದಯ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ೕಬನು 33:23

739

ೕಬನು 34:9

ಅವನ ಾ್ರ ಣವು ಸಂ ಾರದೂತರಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗುವುದು.
23 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕತರ್ವ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸತಕ್ಕ ಸಹಸ್ರ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು
ಅವನಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಬೇಡುವುದರಿಂದ,
24 ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಈಡು ದೊರಕುವಂತೆ
ಾಡಿ,
‘ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿಯದಂತೆ ಇವನನು್ನ ರ ಸು’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ,
25 ಅವನ ದೇಹವು ಾಲ್ಯಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಕೋಮಲ ಾಗುವುದು.
ಅವನು ಪುನಃ ಎಳೆತನದ ಚೈ ತನ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.
26 ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ ಆತನ ಒಲುಮೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ,
ಆತನ ದಶರ್ನ ಾಡಿ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಧ ್ವನಿಗೈ ದು,
ತಿರುಗಿ ಆತನಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
27 ಅವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ‘ ಾನು ಾಪ
ಾಡಿ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರೂ,
ಆತನು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ.
28 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ ವಿ
ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ನನ್ನ ಜೀವವು ಬೆಳಕನು್ನ ಾಣುತಿ್ತರುವುದು’ ಎಂದು ಕೀತರ್ನೆ ಾಡುವನು.
29 ದೇವರು ಎರಡು ಾರಿ, ೌದು ಮೂರು ಾರಿ ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುವನು.
30 ನೋಡು, ಮನುಷ ್ಯ ನ ಆತ್ಮ ವು ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ,
ಜೀವಲೋಕದ ಬೆಳಕನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು
31
ೕಬನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳು, ೌನ ಾಗಿರು,
ಾನೇ ಾತ ಾಡುವೆನು.
32 ನೀನು ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳು,
ಾತ ಾಡು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶೆ.
33 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ
ೌನ ಾಗಿರು,
ಾನು ನಿನಗೆ ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.”

34
ಎಲೀಹುವಿನ ಎರಡನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ

1 ಆಗ ಎಲೀಹು ಮತೆ್ತ ಇಂತೆಂದನು,

2 “ವಿವೇಕಿಗಳೇ, ನನ್ನ

ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಾನಿಗಳೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
3 ಾಲಿಗೆಯು ಆ ಾರವನು್ನ ರುಚಿನೋಡುವಂತೆ,
ಕಿವಿಯು ಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದ ಾ್ಲ.
4 ಾ್ಯ ಯವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊ
್ಳೕಣ,
ಒಳೆ್ಳಯದು ಇಂಥದೆಂದು ನಮ್ಮ ನ ್ಮಳಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
5
ೕಬನು, ‘ ಾನು ನೀತಿವಂತನು,
ದೇವರು ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
6 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಯವಿದ್ದರೂ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಎಂದು ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಾಣದ ಪೆಟು್ಟ ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
7
ೕಬನಿಗೆ ಸ ಾನನು ಾರು?
ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಕುಡಿಯು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
8 ಅವನು ಅಧಮಿರ್ಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಕೆಟ್ಟ ವರ ಸಂಗಡ ನಡೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
9 ‘ಒಬ್ಬ ನು ದೇವರ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರೂ,
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ಅವನಿಗೆ ಾವ ಪ್ರ
ೕಜನವೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.
10 ಹೀಗಿರಲು, ಬುದಿ್ಧವಂತರೇ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬ
ೕಚನೆಯೂ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತನೆಂಬ ಾವನೆಯೂ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ!
11 ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಅವನ ಕೃ ತ ್ಯ ದ ಫಲವನು್ನ ತೀರಿಸಿಬಿಡುವನು,
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು.
12 ೌದು, ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡೆಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
13 ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆತನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ವನು
ಾರು?
ಾರು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿದನು?
14 ಆತನು ಾ್ವಥರ್ದಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ವನೂ್ನ,
ಾ್ವ ಸವನೂ್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ,
15 ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು,
ಪುನಃ ಮನುಷ ್ಯರು ಧೂಳೇ ಆಗುವರು.
16 ನಿನಗೆ ವಿವೇಕವಿದ್ದರೆ ಇದನು್ನ ಕೇಳು,
ನನ್ನ ಾತುಗಳ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು!
17 ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾ ಾನೇ?
ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೂ, ಮ ಾಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರು ಾತನನು್ನ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವೆ ಾ?
18 ಆತನು ಾಜನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಮೂಖರ್’
ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೆ, ‘ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲ ನೇ?
19 ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸದೆ,
ಬಡವರು ಬಲಿ್ಲದರು ಎಂಬ ಭೇದವನು್ನ ಾಡದೆ ಇರುವನು;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದರಷೆ್ಟ.
20 ಕ್ಷಣ
ಾತ್ರ ದೊಳಗೆ ಾಯುವರು;
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲೕ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಕದಲಿ ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು,
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕೈ ಸೋಕದೆ ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು.
21 ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಾಗರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ,
ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡುವನು.
22 ಅಧಮಿರ್ಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ,
ಅನುಕೂಲ ಾದ ಾವ ಕತ್ತಲೂ,
ಾವ ಾ ಾಂಧ ಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
23 ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಗಮನವಿಡುವುದೂ,
ಮನುಷ ್ಯ ನೂ ಆತನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವುದೂ, ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
24
ಾವ ವಿಮಶರ್ಕರೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಮುರಿದು,
ಅವರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇತರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
25 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಆತನು ಅವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲ ಸಿ,
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವನು.
26 ಅಪ ಾಧಿಗಳಿಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಾಕುವನು.
27 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದೆ, ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆತನ
ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಷೆ್ಟ.
28 ಹೀಗೆ ಬಡವರ ಗೋ ಾಟವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟು್ಟ ವಂತೆ
ಾಡಿದ್ದರು,
ಆತನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರ
ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿದನು.
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29 ಆತನು ನೆಮ್ಮ ದಿಯನು್ನ ದಯ

ಾಲಿಸಿದರೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವವರು ಾರು?
ವಿಮುಖ ಾದರೆ ಆತನ ದಶರ್ನ ಾಡುವವ ಾರು?
ಆತನು ಜ ಾಂಗ ಾ್ಕಗಲಿ, ಮನುಷ ್ಯ ನಿ ಾಗಲಿ ಾಡುವುದೆ ಾ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ.
30 ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನು ಆಳ ಾರದು,
ಾರೂ ಜನರಿಗೆ ಉರು ಾಗಕೂಡದು ಎಂಬುದೇ ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ.
31 ಮನುಷ ್ಯ ನು ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತು,
‘ ಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೂ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
32 ಾನು ಾಣದಿರುವುದನು್ನ ನೀನೇ ಸೂಚಿಸು;
ಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕದೀತೇ?
33 ಆತನು ಕೊಡುವ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನವುದೇಕೆ?
ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಒಪಿ್ಪತ ಾಗಿರಬೇಕೋ?
ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೋ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆನು.
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸು.
34 ಬುದಿ್ಧವಂತರೂ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಾನಿಯೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
35 ‘
ೕಬನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ,
ಅವನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲ.’
36
ೕಬನ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿರಂತರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ!
ದುಷ್ಟರ ಾಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೆ.
37 ಅವನು ಅಪ ಾಧವನ್ನಲ್ಲದೆ ದೈ ವದೊ್ರ ೕಹವನೂ್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು,
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಧಿಕ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು.

35
ಎಲೀಹುವಿನ ಮೂರನೆಯ ಸಂ ಾಷಣೆ
1 ಆ ಮೇಲೆ ಎಲೀಹು ಮತೆ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
2 “ನೀತಿಯಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಯಿತು?
ಾಪ ಾಡದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ನನ ಾದ ಹೆಚು್ಚ ಾಭವೇನು?
3 ಈ ರೀತಿ ನೀನು ನುಡಿಯುವುದು ಾ್ಯ ಯವೆಂದು ನೀನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು,
ನನ್ನ ನೀತಿಯು ದೇವರ ನೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚೆ್ಚಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ?
4 ಾನು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ತೆ ಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು.
5 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ ನೋಡು, ಮೇಘ ಾಗರ್ವನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸು,
ಅವು ನಿನಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಎತ್ತರ ಾಗಿವೆ!
6 ನೀನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಏನು
ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು?
ನಿನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹಗಳು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದ್ದರೂ ಆತನಿಗೇನು?
7 ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಂ ಾಯಿತು?
ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಾಭವೇನು?
8 ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ನಿನ್ನಂಥ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೇ ನಷ್ಟ ಾದೀತು,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ನರಜನ್ಮದವನಿಗೇನು ಾಭ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು.
9 ಅ ಾರ ಾದ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವರು
ರೆಯಿಡು ಾ್ತ,
ಬಲಿಷ್ಠರ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ‘ನನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಕತರ್ ಾದ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?
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ಆತನು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ ಎಂದು ಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಆತನು ಾಡು ಮೃ ಗಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ,

ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
12 ಇಂ

ಾ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ದುಷ್ಟರ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನೊಂದು ಗೋ ಾಡುವರು,
ಆದರೂ ಆತನು ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13 ದೇವರು ಮೂಖರ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಅದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಹೀಗಿರಲು ಆತನು ಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇದೆ,
ಆತನನು್ನ ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು ಕೇಳು ಾ್ತನೆಯೇ?
15 ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸದೆ ಇರುವ ಾರಣ ಆ ಾ,
ಆತನು ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು,
16
ೕಬನು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಾಯಿ ತೆರೆಯು ಾ್ತನೆ,
ಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ.”

36
ಎಲೀಹುವಿನ ಅಂತಿಮ ಸಂ ಾಷಣೆ

1 ಆಮೇಲೆ ಎಲೀಹು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು,

2 “ಸ್ವಲ್ಪ

ಾಳು, ಾನು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ದೇವರ ಪರ ಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ಾತುಗಳು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಉಂಟು.
3 ದೂರದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ ನನ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ,
ನನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಹೊಗಳುವೆನು.
4 ನನ್ನ
ಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ,
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾನಪೂಣರ್ನೊಬ್ಬ ನು ಇ ಾ್ದನೆ.

ಾಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾರನೂ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಬುದಿ್ಧ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವು ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ.
5 ಇಗೋ, ದೇವರು ಮ
6 ಆತನು ದುಷ್ಟರ

ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಗತಿಹೀನರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.

7 ನೀತಿವಂತರಿಂದ ತನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ತಿರುಗಿಸದೆ,

ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ,
ಉನ್ನತಪದವಿಗೆ ಅವರನು್ನ ತರುವನು.
8 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಧನಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು,
ಾಧೆಗಳೆಂಬ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದರೆ,
9 ಆತನು ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ವನೂ್ನ,
ಸೊಕಿ್ಕನ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು.
10 ಇದಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಅವರ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು,
ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು.
11 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ,

ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನು್ನ ಸುಖದಲಿ್ಲಯೂ,
ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲಯೂ ಕಳೆಯುವರು.
12 ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ದೈ ಾಸ್ತ ದಿಂದ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು,
್ರ
ಾನಹೀನ ಾಗಿಯೇ ಾ್ರ ಣಬಿಡುವರು.
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13 *ದೇವರನು್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ನಂಬದಿರುವವರು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡಿರುವರು,

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಸು ಾಗಲೂ ಆತನಿಗೆ
ರೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
14
ೌವನದಲೆ್ಲೕ ಾಯುವರು.
ಅವರ ಜೀವವು ಪುರಷ ಾಮಿಗಳ ಜೀವದಂತೆ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು.
15 ಾಧೆಪಡುವವರನು್ನ ಅವರ ಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ರ ಸುವನು,
ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಕಿವಿಯನು್ನ ತೆರೆಯುವನು.
16 ಇದೇ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಕಷ್ಟದೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ,
ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟಲ್ಲದ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದೂ,
ನಿನ್ನ ಮೇಜಿನ ಆ ಾರಗಳು ತುಪ್ಪದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.
17 ನೀ ಾದರೋ ದುಷ್ಟನಿಣರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ,
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೂ, ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೂ ಒಳ ಾಗಿದಿ್ದ.
18 ನಿನ್ನ ಸಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಕುಚೋದ್ಯಕೆ ್ಕ ನೂಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ!
ಕೊಡಬೇ ಾದ ಈಡು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಹಿಂದೆಗೆಯಬೇಡ!
19 ಕ ಾ್ಟ ನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ,
ಧನ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವೂ ನಿನಗೆ ಈ ಾಗುವುದೇ?
20 ಜ ಾಂಗಗಳು ತಟ್ಟ ನೆ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗು ಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡದಂತೆ,
ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.
21 ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರು, ಅಧಮರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಾಲಿಡಬೇಡ.
ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
22 ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವನು,
ಆತನಂತಹ ಉಪದೇಶಕನು ಾರು?
23 ಆತನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಾರು ನೇಮಿಸಿದರು?
‘ನೀನು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಡೆಸಿದಿ’ ಎಂದು ಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು?
24 ಮನುಷ ್ಯರು ಕೀತಿರ್ಸುವ,
ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಹೊಗಳಲು ಮರೆಯಬೇಡ.
25 ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಆದರೆ ನರನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡು ಾ್ತನಷೆ್ಟ.
26 ಆ ಾ, ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಾವು ಆತನನು್ನ ಅರಿಯ ಾರೆವು; ಆತನ ವಷರ್ಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾಗಿವೆ.
27 ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು,
ಅವು ತಿಳಿಮಳೆ ಾಗಿ ಆತನ ಮಂಜಿನಿಂದ ಉದುರುವವು.
28
ೕಡಗಳು ಅದನು್ನ ಸುರಿಸಿ
ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸುವುದು.
29 ಆ ಾ, ಮೇಘಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಆತನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ನ ಗಜರ್ನೆಗಳನೂ್ನ ಾರು ಗ್ರ ಹಿಸಬಲ್ಲರು?
30 ಇಗೋ, ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಸುತ್ತಲು ಹರಡಿಕೊಂಡು,
ಅದನು್ನ ಜಲಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.
31
ೕಡಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿಯೇ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಧಿಸಿ,
ಆ ಾರವನು್ನ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವನಷೆ್ಟ.
32 ಕೈ ತುಂ ಾ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಹಿಡಿದು
*
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ನೀನು ವೈ ರಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದು ಗುರಿಮುಟು್ಟಲು ಬಿಡುವನು.
33 ಅದರ ಆಭರ್ಟವು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು,
ದನಕರುಗಳೂ ಸಹ ಆತನ ಆಗಮನವನು್ನ ತಿಳಿಯುವವು.”

37

ಎಲೀಹುವಿನ ಅಂತಿಮ ಸಂ ಾಷಣೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ
1 “ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಎದೆಯು ಅದಕೆ್ಕ ತತ್ತರಗೊಂಡು,
ಮಿಡಿಯುತ್ತ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕದಲುವುದು.
2 ಗುಡುಗುಟು್ಟ ವ ದೇವರ ಧ ್ವ ನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!
3 ಆತನು ಅದನು್ನ ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬ ಸಿ,
ತನ್ನ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಅಂಚುಗಳವರೆಗೂ ಬಿಡುವನು.
4 ಸಿಡಿಲಿನ ತರು ಾಯ ಗಜರ್ನೆಯುಂಟಾಗುವುದು,
ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗುಡುಗುವನು.
ಆ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಆತನು ಸಿಡಿಲುಗಳನು್ನ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
5 ದೇವರು ತನ್ನ ಧ ್ವ ನಿಯಿಂದ ಅದು್ಭತ ಾಗಿ ಗುಡುಗುವನು;
ಾವು ಗ್ರ ಹಿಸ ಾಗದ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವನು.
6 ಆತನು ಹಿಮಕೆ್ಕ, ‘ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳು’ ಎಂದು,
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗೆ, ‘ರಭಸದಿಂದ ಸುರಿ’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡುವನು.
7 ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
8 ಆಗ ಮೃ ಗಗಳು ಗುಹೆಗಳನು್ನ ಸೇರಿ,
ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು.
9 ಆತನ ಭಂ ಾರದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿಯೂ,
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಚಳಿ ಾಳಿಯೂ ಬರುವವು.
10 ದೇವರ ಾ್ವ ಸದಿಂದ ನೀರು ಮಂಜುಗಡೆ್ಡ
ಾಗುವುದು,
ವಿ ಾಲ ಾದ ನೀರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗುವುದು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ
ೕಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಾರವನು್ನ ಹೇರಿ,
ತನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಮೇಘಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡುವನು.
12 ಸಿಡಿಲುಗಳು ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು ವಿಧಿಸುವುದನೆ್ನೕ
ಾಡಲಿ ಎಂದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ತಿರುಗಿಸುವನು.
13 ಆತನು ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಹಿತ ಾ್ಕಗಲಿ, ಕೃ ಪೆತೋರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಆ ಮೇಘಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು.
14
ೕಬನೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳು! ಸುಮ್ಮ ನೆ ನಿಂತು ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸು.
15 ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರ ಸಿ,
ತನ್ನ ಮೇಘದ ಸಿಡಿಲು ಹೊಳೆಯ ಾಡುವ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ
ೕ?
16
ೕಡಗಳ ತೂ ಾಟವನೂ್ನ,
ಾನಪೂಣರ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ ಾ?
17 ಭೂಮಿಯು ದ ಣ ಾಳಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ,
ಉಡುಪಿನ ಬಿಸಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಅರಿವು ನಿನಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?
18 ತಗಡು ಬಡಿದ ಎರಕದ ದಪರ್ಣದಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ
ಾಗಿರುವ
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಆತನ ಾಗೆ ನಿಮಿರ್ಸಬಹುದೇ?
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19 ಆತನಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ನೀನೇ ತಿಳಿಸು,

ಅಂಧ ಾರವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕವಿದಿರುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಾತ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
20 ಾನು
ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಾಧ್ಯ ವೇ?
ಾಗೆ ಾಡುವವನು ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ.
21 ಇಗೋ, ಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಗಗನವನು್ನ ಶುಭ್ರ ಪಡಿಸಲು,
ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುವ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಾರೂ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ ನೋಡ ಾರರು.
22 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಹೊನಿ್ನ ನ ಹೊಳಪು ಹೊರಡುವುದು,
ದೇವರು ಭಯಂಕರ ತೇಜಸ್ಸ ನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
23 ಇಂಥ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾರೆವು;
ಆತನ ಪ ಾಕ್ರ ಮವು ಬಹಳ; ಆತನು ಾ್ಯಯವ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಪರಿಪೂಣರ್ ಧಮರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕುಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
24 ಆದ ಾರಣ ಮನುಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು,
ಾನಿಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಆತನು ಲ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

38
ಯೆಹೋವನು
ೕಬನಿಗೆ ಸ ಾಲೆಸೆದಿದು್ದ
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ
ಳಗಿಂದ
ೕಬನಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ಅ ಾನದ
ಾತುಗಳಿಂದ ಸ ಾ್ಯ ಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಮಂಕು ಾಡುವ ಇವನು ಾರು?
3 ಶೂರನಂತೆ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೋ;
ಾನು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡುವೆನು, ನೀನೇ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.
4 ಾನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ ಾಗ ನೀನು ಎಲಿ್ಲದಿ್ದ?
ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳು.
5 ಅದರ ಅಳತೆಗಳನು್ನ
ಾರು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದರು? ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ಅದರ ಮೇಲೆ ನೂಲುಹಿಡಿದವರು ಾರು?
6 ಭೂಲೋಕದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು
ಾವುದರ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡವು?
ಅದರ ಮೂಲೆಗಲ್ಲ ನು್ನ ಾಕಿದವರು ಾರು?
7 ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಉ ಾ್ಸ ಹ ಧ ್ವ ನಿಯೆತು್ತ ಾ್ತ
ದೇವಕು ಾರರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ
ೕಷ ಾಡು ಾ್ತ ಇರಲು,
8 ಸಮುದ್ರ ವು ಭೂಗಭರ್ವನು್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು,
ಅದರ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವರು ಾರು?
9 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು
ೕಡಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ವಸ್ತ ್ರ ವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಾಗರ್ತ್ತಲನು್ನ ಸುತು್ತಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿದೆನಲ್ಲವೆ?
10 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಮೇರೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ಅದಕೆ್ಕ ಅಗುಳಿ, ಕದಗಳನು್ನ ಾಕಿದೆನು
11 ‘ಇಲಿ್ಲಯ ತನಕ ಬರಬಹುದು; ಮೀರಿ ಬರಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ತೆರೆಗಳ ಹೆಮೆ್ಮ ಗೆ ಇಲೆ್ಲೕ ತಡೆ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟ ನು.
12 ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾದರೂ ‘ಅರುಣೋದಯ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರುವೆ
ೕ?
ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಗಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆ ಾ?
13 ಭೂಮಿಯ ಅಂಚುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒದರಿಬಿಡು ಎಂದು ಉದಯಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟ ಾ?
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ಾಗು ಾಗ ಭೂಮಿಯು ರೂಪ ಾಳುತ್ತದೆ.
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ನೆರಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದ ಉಡಿಗೆಯಂತೆ ಾಣಿಸುವವು.
15 ಮತು್ತ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಾಗುವುದು,
ಎತಿ್ತದ ಕೈ ಮುರಿಯುವುದು.
16 ಎಂ ಾದರೂ ಸಮುದ್ರ ದ ಬುಗೆ್ಗಗ
ಳಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದ
ೕ?
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ಾಗರದ ಗುಪ್ತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡಿದಿ್ದೕ
ೕ?
17 ಮರಣದ ಾಗಿಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಗೋಚರ ಾದ
ೕ?
ೕ ಾಂಧ ಾರದ ಕದಗಳನು್ನ ಕಂಡೆ ಾ?
18 ಭೂಮಿಯ ವಿ ಾ್ತರವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿದಿ್ದೕ
ೕ? ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ ತಿಳಿಸು.
19 ಬೆಳಕಿನ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿ ಎಲಿ್ಲ? ಕತ್ತಲಿನ ಸ್ವ ಸ್ಥಳವು ಎಲಿ್ಲ?
20 ನೀನು ಆ ಒಂದೊಂದನೂ್ನ ಅದರದರ ಾ್ರ ಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಅವುಗಳ ಮನೆಯ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಾ?
21 ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು; ಆಗಲೂ ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದಯಲ್ಲವೆ;
ನಿನ್ನ ದಿನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು!
22 ಾನು ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನ ಾಲ ಾ್ಕಗಿಯೂ,
ಯುದ್ಧಕದನಗಳ ದಿನ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ,
23 ಹಿಮದ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದಿ್ದೕ
ಾ?
ಕಲ್ಮಳೆಯ ಬೊಕ್ಕಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಾ?
24 ಬೆಳಕನು್ನ ಾಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ,
ಬಿಸಿ ಾಳಿಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಗರ್ವೆಲಿ್ಲ?
25 ನಿಜರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಮನುಷ ್ಯರೇ ಇಲ್ಲದ ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
26 ಾಳುಬೀ ಾದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸಿ,
ಹಸಿ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು,
27 ಅತಿವೃ ಷಿ ್ಟಯ ಪ್ರ ಾಹಕೆ್ಕ ಾಲುವೆಯನೂ್ನ,
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಾರಿಯನೂ್ನ ಾರು ಕಡಿದರು?
28 ಮಳೆಗೆ ತಂದೆಯುಂಟೋ?
ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳನು್ನ ಪಡೆದವನು ಾರು?
29 ಹಿಮದ ಗಡೆ್ಡಯು
ಾರ ಗಭರ್ದಿಂದ ಹೊರಟಿತು?
ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬ ನಿಯನು್ನ ಾರು ಹೆತ್ತರು?
30 ನೀರು ಕಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಗಟಿ್ಟ
ಾಗುವುದು;
ಾಗರದ ಮೇ ಾ್ಭ ಗವೂ ಹೆಪು ್ಪ ಗೊಳು್ಳವುದು.
14 ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತದ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ ನಂತೆ ಬೆಳ

31 ನೀನು ಕೃ ತಿ್ತಕೆಯ ಸರಪಣಿಯನು್ನ ಬಿಗಿದು,

ಮೃ ಗಶಿರದ ಸಂಕೋಲೆಯನು್ನ ಬಿಚು್ಚವೆ ಾ?
32 ಆ
ಾ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಾಶಿಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆ
ೕ?
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ನಡೆಸುವೆ ಾ?
33 ಖಗೋಳದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ
ೕ?
ಅದರ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಿದಿ್ದೕ ಾ?
34
ೕಡಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ನೀನು ಧ ್ವನಿಯೆತಿ್ತದ ಾತ್ರಕೆ ,್ಕ
ಹೇರಳ ಾದ ನೀರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸುವುದೋ?
35 ಸಿಡಿಲುಗಳು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು,
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‘ಇಗೋ, ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎನು್ನವ ೕ?
36
ಾರು ಾಮುರ್ಗಿಲಿಗೆ ಾನವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದರು?
ಉ ಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದವರು ಾರು?
37 ಾನದಿಂದ
ಾರು ಮೇಘಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವರು?
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ
ಗಚಿ ಾಕಿ,
38 ಧೂಳು ಹರಿದು ಒತ್ತಟಿ ್ಟ ಗೆ ಸೇರುವಂತೆಯೂ,
ಹೆಂಟೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಾರು ಾಡುವರು?
39 ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಸಿಂಹಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಒದಗಿಸಲು ಬೇಟೆ
ಾಡುವೆ ಾ?
40 ಅವುಗಳು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾಗ,
ದೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿರುವ ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಆಶೆಯನು್ನ ತೀರಿಸುವೆ
ೕ?
41 ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳು, ಗುಟುಕಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ
ರೆಯಿಡು ಾಗ,
ಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಾರು ಒದಗಿಸುವರು?”

39

ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ

1 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆಗಳು ಈಯುವ ಸಮಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ

ೕ?
ಹರಿಣಗಳ ಹೆರಿಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ ಾ?
2 ಅವು ಗಭರ್ವನು್ನ ಹೊರುವ ತಿಂಗಳುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ?
ಅವು ಈಯುವ ಾಲವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡುವೆ
ೕ?
3 ಅವು ಮರಿಗಳನು್ನ ಾಕಿದೊಡನೆಯೇ
ತಮ್ಮ ವೇದನೆಯನೂ್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವವು.
4 ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಪುಷಿ್ಟ
ಾಗಿ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು
ಅಗಲಿದ ಮೇಲೆ ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
5 ಾಡುಕತೆ್ತಯನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಾರು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು?
ಅದರ ಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದವರು ಾರು?
6 ಾನು ಅಡವಿಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಮನೆಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ನಿ ಾಸವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
7 ಅದು ಊರುಗದ್ದಲವನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ,
ಹೊಡೆಯುವವನ ಕೂ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕ ಇಲ್ಲ.
8 ಅದರ ಾವಲು ವಿ ಾಲ ಾದ ಬೆಟ್ಟ ಗಳೇ.
ಹಸಿರು ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.
9 ಾಡುಕೋಣವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೇವಿಸಲು ಒಪಿ್ಪ,
ನಿನ್ನ ಗೋದಲಿಯ ಹತಿ್ತರ ತಂಗುವುದೋ?
10 ನೇಗಿಲ ಾಲಿಗೆ ಾಡುಕೋಣವನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟು್ಟ ವೆ
ಾ?
ಅದು ತಗಿ್ಗನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಕುಂಟೆ ಎಳೆಯುವುದೋ?
11 ಬಲ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಡುವೆ
ೕ?
12 ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಾಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವುದೆಂದು ಭರವಸವಿಡುವೆ ಾ?
13 ಉಷ್ಟ ಪ ಯ ಪಕ್ಷವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಡಿ ಾಡುವುದು,
್ರ
ಆದರೆ ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗರಿಗಳಿಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾವವುಂಟೋ?
14 ಅದು ತನ್ನ
ಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ,
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ಧೂಳಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾವು ಕೊಡಿಸುವುದಲ್ಲವೇ.
15
ಾ ಾದರು ಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿ ಾರು, ಾಡುಮೃ ಗ ತುಳಿದೀತು ಎಂದು
ೕಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
16 ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನವುಗಳೆಂದೆಣಿಸದೆ ಾಧೆಗೊಳಪಡಿಸುವುದು,
ತನ್ನ ಹೆರಿಗೆ ನಿಷ್ಫಲ ಾದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.
17 ದೇವರು ಅದಕೆ್ಕ ಾನವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ,
ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸದೆ ಇ ಾ್ದನಷೆ್ಟ!
18 ಅದು ರೆಕೆ್ಕಬಡಿಯು ಾ್ತ ನೀಳ ಾಗಿ ಓಡುವ ಸಮಯದ ಾ್ಲದರೋ,
ಕುದುರೆಯನೂ್ನ, ಸ ಾರನನೂ್ನ ಹೀ ಾಳಿಸುವುದು.
19 ನೀನು ಕುದುರೆಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಅದರ ಕೊರಳಿಗೆ ಗುಡುಗನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವನು ನಿನಲ್ಲವೇ?
20 ಅದು ಮಿಡತೆಯ ಾಗೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಾರುವಂತೆ
ಾಡಿದೆ ಾ?
ಅದರ ಕೆನೆತನದ ಪ್ರ ಾಪವು ಭಯಂಕರ ಾಗಿದೆ.
21 ಅದು ತಗಿ್ಗನ ನೆಲವನು್ನ ಕೆರೆದು ತನ್ನ ಬಲಕೆ್ಕ ಹಿಗಿ್ಗ,
ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಹೋಗುವುದು.
22 ಅದು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ
ಭಯವನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುವುದು.
23 ಬತ್ತಳಿಕೆಯೂ, ಥಳಥಳಿಸುವ ಭಜಿರ್ಯೂ,
ಈಟಿಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಣಜಣಿಸುವವು.
24 ಅದು ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ,
ನಿಲ್ಲದೆ ಉಗ್ರ ತೆಯಿಂದ ಕಂಪಿಸು ಾ್ತ ನೆಲವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದೋ ಎಂಬಂತೆ ಓಡುವುದು.
25 ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾ! ಎಂದುಕೊಂಡು
ಾಳಗ, ಆಭರ್ಟ, ಸೇ ಾಪತಿಗಳ ಗಜರ್ನೆ,
ಇವುಗಳನು್ನ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಮೂಸಿನೋಡಿ ತಿಳಿಯುವುದು.
26 ಗಿಡಗವು ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿ,
ದ ಣದಿಕಿ್ಕಗೆ ಾರುವುದು ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದಲೋ?
27 ಹದು್ದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾರಿ ಉನ್ನತದಲಿ್ಲ
ಗೂಡು ಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೋ?
28 ಅದಕೆ್ಕ ಬಂಡೆಯೇ ನಿ ಾಸವು;
ಅದು ಶಿ ಾಶಿಖರದಲಿ್ಲಯೂ, ದುಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ತಂಗುವುದು.
29 ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಬೇಟೆಯನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ;
ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.
30 ಹೆಣಬಿದ್ದಲಿ್ಲ ರಣಹದೂ್ದ ಅದರ ಮರಿಗಳೂ ಹೀರುತ್ತವೆ ರಕ್ತವನು್ನ;
1 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು

40

ೕಬನಿಗೆ,
2 “ತಕರ್ ಾಡುವವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಸಂಗಡಲೂ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವನೋ?
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿ ಾದ ಾಡುವವನು ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
ೕಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ,
4 “ಅ
್ಯ ೕ, ಾನು ಅಲ್ಪ ನೇ ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ?
ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವೆನು.
5 ಒಂದು ಾರಿ
ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡ ಾರೆನು;
3 ಆಗ
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ಎರಡು ಸಲ ೌದು, ಇನೆ್ನೕನೂ ನುಡಿಯ ಾರೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಬಿರು ಾಳಿ
ಳಗಿಂದ
ೕಬನಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
7 “ಶೂರನಂತೆ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೋ! ಾನು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡುವೆನು,
ನೀನೇ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.
8 ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡುವಿ
ಾ?
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವೆ
ೕ?
9 ನಿನ್ನ ಕೈ ಯೂ, ದೇವರ ಕೈ ಯೂ ಸಮ
ೕ?
ದೇವರ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ಗುಡುಗಬಲಿ್ಲ ಾ?
10 ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗಳಿಂದ ಭೂಷಿಸಿಕೊಂಡು
ಪ್ರ ಾವ ಮಹತ್ವ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ.
11 ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಎರಚಿ,
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಗವಿರ್ಷ್ಠನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸು.
12 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಗವಿರ್ಷ್ಠನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ಕುಗಿ್ಗಸಿ,
ದುಷ್ಟರನು್ನ ತಟ್ಟ ನೆ ಕೆಡವಿಬಿಡು.
13 ಅವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿ,
ಅಂಧ ಾರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕು.
14 ಹೀ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಬಲಭುಜವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲದೆಂದು ಾನೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಗಳುವೆನು.
15 ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ
ಾಗಿರುವ *ನೀ ಾನೆಯನು್ನ ನೋಡು;
ಎತಿ್ತನ ಾಗೆ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಮೇಯುವುದು.
16 ಇಗೋ, ಅದರ ಬಲವು ಸೊಂಟದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅದರ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊಟೆ್ಟಯ ನರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
17 ತನ್ನ ಾಲವನು್ನ ದೇವ ಾರುವಿನ ಮರದಂತೆ ಾಗಿಸುವುದು;
ಅದರ ತೊಡೆಯ ನರಗಳು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
18 ಅದರ ಮೂಳೆಗಳು ಾಮ್ರ ದ ನಳಗಳಂತೆಯೂ,
ಅದರ ಎಲುಬುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದ ಾರೆಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವವು.
19 ಅದು ದೇವರ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.
ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಕೋರೆ ಹಲೆ್ಲಂಬ ಶಸ್ತ ್ರ ವನೂ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
20 ಗುಡ್ಡಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ಮೇವನು್ನ ಕೊಡುವವು;
ಾಡುಮೃ ಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಆಡುತಿ್ತರುವವು;
21 ಾವರೆಯ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೂ, ಆಪಿನ ಮರೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಜವುಗು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವುದು.
22 ಾವರೆ ಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ನೆರಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಡುವವು,
ನದಿಯ ನೀರವಂಜಿಗಳು ಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವವು.
23 ಓಹೋ, ಹೊಳೆಯು ಉಕಿ್ಕ ಬಂದರೂ ಅದು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾಹವು ಅದರ ಾ
ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರೂ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರುವುದು.
24
ಾ ಾದರೂ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಹಿಡಿ ಾನೇ?
ಾಳದಿಂದ ಅದರ ಮೂಗನು್ನ ಚುಚ್ಚಬಲ್ಲ ನೇ?” ಎಂದನು.
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ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಾ್ಯ ಾನ್
ಸಳೆಯನು್ನ ಮೀನು ಾಳದಿಂದ ಎಳೆಯುವಿ
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ಹುರಿಯಿಂದ ಅದರ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಅದುಮಿ ಬಿಗಿಯುವಿ
ೕ?
2 ಅದರ ಮೂಗಿಗೆ ಾಳವನು್ನ ಇಡುವೆ
ೕ?
ಅದರ ದವಡೆಗೆ ಮುಳ್ಳನು್ನ ಚುಚು್ಚವಿ
ೕ?
3 ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ವಿ ಾಪಿಸುವುದೋ?
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸವಿ ಾತ ಾಡೀತೇ?
4 ಅದನು್ನ ನೀನು ಸ ಾ ಆ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ,
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೋ?
5 ಅದನು್ನ ಪ ಯಂತೆ ಆಡಿಸುವೆ
ಾ?
ನಿನ್ನ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿನೋದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ ಾ?
6 ಾಲು ಾರ ಾದ ಬೆಸ್ತರು ಅದನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ್ಕ ಇಡುವರೋ?
ವತರ್ಕರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಾರುವರೋ?
7 ಅದರ ಚಮರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದಲೂ
ಅಥ ಾ ತಲೆಯನೆ್ನಲ್ಲ ಮೀನಿನ ಈಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಚುಚ್ಚಬಲೆ್ಲ ಾ?
8 ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿ ನೋಡು!
ಆ ಜಗಳವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಆ ಾ, ಅದನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀ ಯು ವ್ಯ ಥರ್!
ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದವನು ನೋಡಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವನು.
10 ಅದನು್ನ ಕೆಣಕಲು ಧೈ ಯರ್ಗೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಉಗ್ರ ತೆ
ಾರಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ;
ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಾರು?
11 ಾನು ಾಲ ತೀರಿಸಬೇ ಾದರೆ
ದಲು ಅದನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಾರು?
ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸವರ್ಸ್ವವೂ ನನ್ನದೇ.
12 ಾನು ಅದರ ಅಂಗಗಳನೂ್ನ ಶಕಿ್ತವಿ ಾನವನೂ್ನ
ಸೊಗ ಾದ
ೕಡಣೆಯನೂ್ನ ವಣಿರ್ಸದೆ ಸುಮ್ಮ ನಿರ ಾರೆನು.
13 ಅದರ ಹೊರಕವಚವನು್ನ
ಾರು ತೆಗೆಯುವರು?
ೕಡು ದವಡೆಗ ಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವವರು ಾರು?
14 ಮುಖದ ಕದಗಳನು್ನ
ಾರು ತೆರೆ ಾರು?
ಭಯವು ಅದರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
15 ಗು ಾಣಿಗಳ ಾಲುಗಳು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ.
ಅವು ಬಿಗಿದು ಮುದಿ್ರ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
16 ಾಳಿಯು ಕೂಡ ನುಗ್ಗದಂತೆ
ಅವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ.
17 ಪರಸ್ಪರ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ವಿಂಗಡಿಸದ ಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
18 ಅದರ ಸೀನಿನ ತುಂತುರುಗಳು ತಳತಳಿಸುವವು,
ಕಣು್ಣ ಅರುಣನೇತ್ರಕೆ ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.
19 ಾ
ಳಗಿಂದ ಕೊಳಿ್ಳ ಗಳು ಹೊರಡುವವು,
ಬೆಂಕಿಕಿಡಿಗಳು ಾರುವವು.
20 ಆಪುಹುಲಿ್ಲಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟು್ಟ ಊದಿ ಾಯಿಸಿದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಿಂದಲೋ
ಎಂಬಂತೆ ಮೂಗಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊಗೆ ಾಯುವುದು.
21 ಅದರ ಉಸಿರೇ ಇದ್ದಲನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವುದು, ಜಾ್ವಲೆಯು ಾಯಿಂದೇಳುವುದು.
22 ಬಲವು ಕುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಭಯವು ಕುಣಿ ಾಡುವುದು.
23 ಅದರ
ಾಂಸದ ಖಂಡಗಳು ಸಡಿಲವಿಲ್ಲದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
24 ಅದರ ಹೃ ದಯವು ಬಂಡೆಯ ಾಗೂ ಬೀಸುವ ಕೆಳಗಲಿ್ಲ ನಂತೆಯೂ ಗಟಿ್ಟ
ಾಗಿದೆ.
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25 ಅದು ಎದ್ದರೆ ಶೂರರು ಕೂಡ ಅಂಜಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಭಯ

ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು.
ಡನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಆಗ ಾರದು;
ಾಣ ಭಜಿರ್ ಈಟಿ ಇವುಗಳೂ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.
27 ಅದು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಒಣಹುಲ್ಲ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಮ್ರ ವನು್ನ ಕೊಳೆತ ಮರವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾವಿಸುವುದು.
28 ಬಿಲು್ಲ ಅದನು್ನ ಓಡಿಸ ಾರದು,
ಕವಣೆಯ ಕಲು್ಲಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ಹೊಟಿ್ಟ ನಂತಿರುವವು.
29 ಅದು ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹುಲು್ಲಕಡಿ್ಡ
ಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದು;
ಬಿರ್ರ ನೆ ಬರುವ ಈಟಿಗೆ ನಗುವುದು.
30 ಅದರ ಕೆಳ ಾಗವು ಚೂ ಾದ ಬೋಕಿಗ ಾಗಿದೆ,
ಅದು ಕೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಹಲಗೆಯ ಾಗೆ ನೀಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
31 ಜಲನಿಧಿಯನು್ನ ಹಂಡೆಯ ನೀರಿನ ಾಗೆ ಕುದಿಸುವುದು;
ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಕಲಕಿದ ತೈ ಲ ಾತೆ್ರ ಯಂತೆ ಾಡುವುದು.
32 ಾಗರಕೆ್ಕ ನರೆ ಬಂತೋ ಎಂಬಂತೆ
ಾನು ಬಂದ ಾರಿಯನು್ನ ಶುಭ್ರ ಗೊಳಿಸುವುದು.
33 ಇದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದು್ದ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ,
ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
34 ಇದು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ದೊಡ್ಡ ಾ್ರ ಣಿಯನೂ್ನ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ ನೋಡುವುದು,
ಸೊಕಿ್ಕದ ಮೃ ಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಜ ಾಗಿರುವುದು.
26 ಒಬ್ಬ ನು ಕತಿ್ತ

42
ೕಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ
1 ಆಗ
ೕಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ನೀನು ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬಲೆ್ಲಯೆಂತಲೂ,
ಾವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ನಿನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ವಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.
3 ‘ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸ ಾ್ಯ ಲೋಚನೆಯನು್ನ ಮಂಕು ಾಡುವ ಇವನು
ಾರು?’
ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಾತಿನಂತೆ ಾನು ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ,
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದೆ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮೀರಿರುವ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ದಯ ಾಡಿ ಕೇಳು, ಾನೇ
ಾತ ಾಡುವೆನು; ಾನು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡುವೆನು,
ನೀನೇ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟೆ್ಟ.
5 ಕಿವಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದನು, ಈಗ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.
6 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಆಡಿದ್ದನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಧೂಳಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಸ

ಾಪಿ್ತ

7 ಯೆಹೋವನು ಈ

ಾತುಗಳನು್ನ
ೕಬನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನನು್ನ ಕುರಿತು,
“ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕಬನು
ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಡಿದಂತೆ ನೀನು ಆಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಈಗ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಹೋಮ ಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕಬನು ನಿಮ್ಮ ಪರ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುವನು.
ಾನು
ಅವನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕಬನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ನುಡಿದಂತೆ ನೀವು ನುಡಿಯಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು.
ತೇ ಾನ್ಯ ಾದ ಎಲೀಫಜನೂ, ಶೂಹ್ಯ ಾದ ಬಿಲ್ದದನೂ, ಾ ಾಥ್ಯ ಾದ ಚೋಫರನೂ
ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು
ೕಬನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು
ೕಬನನು್ನ ಪುನಃ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
10
ೕಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ದುಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
11 ಆಗ ಅವನ
ಹೋಗ ಾಡಿಸಿ, ಅವನ ಸೊತ್ತನು್ನ
ದಲಿಗಿಂತ ಎರಡರ ಾ್ಟ ಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದನು.
ಎ ಾ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಎ ಾ್ಲ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೂ,
ದಲು ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಭೋಜನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿಚಿತರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದ್ದ
ಆಪತಿ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನು ಾಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ವರಹವನೂ್ನ ಒಂದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
12 ಯೆಹೋವನು
ೕಬನ
ದಲನೆಯ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ ಅವನ ಕಡೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಹೀಗೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಹದಿ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ, ಆರು ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ, ಒಂದು ಾವಿರ
ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳೂ, ಒಂದು ಾವಿರ ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳೂ ಉಂಟಾದವು.
13 ಇಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂರು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು.
14
ದಲನೆಯವಳಿಗೆ ಯೆಮೀಮ, ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ ಕೆಚೀಯ, ಮೂರನೆಯವಳಿಗೆ ಕೆರೆನ್ಹಪೂ ್ಪಕ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
15
ೕಬನ ಮಕ್ಕಳಷು್ಟ ಸುಂದರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹಂಚಿದನು. 16 ಆ ಮೇಲೆ
ೕಬನು ನೂರನಲ್ವತು್ತ
ವಷರ್ ಾಳಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ಮ್ಮಕ ್ಕಳನು್ನ ಅಂತು ತನ್ನ ಸಂ ಾನದ ಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕಂಡನು.
17 ತರು ಾಯ
ೕಬನು ಮುಪಿ್ಪ ನ ಮುದುಕ ಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
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ಕೀತರ್ನೆಗಳು
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ

ಕೀತರ್ನೆಗಳು ಾಹಿತಿ್ಯಕ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಗ್ರ ಹ ಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಲೇಖಕರನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂ
ೕಜಿತ
ಕೃ ತಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಇದು ಒಂ ಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಹು
ಲೇಖಕರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ; ಾವೀದನು 73 ಬರೆದನು, ಆ ಾಫನು 12 ಬರೆದನು, ಕೋರಹನ ಮಕ್ಕಳು
9 ಬರೆದರು, ಸೊಲೊ ೕನನು 3 ಬರೆದನು, ಏ ಾನ್ ಮತು್ತ
ೕಶೆ ತ ಾ ಒಂದೊಂದು ಬರೆದರು
(ಕೀತರ್ 90), ಮತು್ತ 51 ಕೀತರ್ನೆಗಳು ಅ ಾಮಧೇಯ ಕೀತರ್ನೆಗ ಾಗಿವೆ. ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಮತು್ತ
ೕಶೆಯನು್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಲೇಖಕರು ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಆ ಾಧನೆಗೆ ಸಂಗೀತವನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿರುವ ಾಜಕರು ಅಥ ಾ
ಲೇವಿಯರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1440-430 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಕೆಲ ಂದು ಕೀತರ್ನೆಗಳು
ೕಶೆಯ ಾಲದಷು್ಟ ಹಿಂದಿನ ಇತಿ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವು,
ಾವೀದನ, ಆ ಾಫನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ, ಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆ ಾಸದ ನಂತರ ಬದುಕಿದ
ಎಜ್ರ ಹಿಯರ ಾಲದವರೆಗೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು, ಇದರಥರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬರವಣಿಗೆಯು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ
ಾ ಾವಧಿ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಾಷ್ಟ ್ರ ವು, ದೇವರು
ಾಡಿರುವಂಥದ್ದರ ನೆನ ೕಲೆ ಾಗಿದೆ.

ಇತಿ ಾಸದುದ್ದಕೂ್ಕ

ಅವರಿಗೂ

ಉದೆ್ದೕಶ

ಮತು್ತ

ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೂ

ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಗ್ರಂಥವು ದೇವರು ಮತು್ತ ಆತನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ, ಯುದ್ಧ, ಆ ಾಧನೆ, ಾನ, ಾಪ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ ್ವ,
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್, ನೀತಿ ಮತು್ತ ಮೆಸಿ್ಸೕಯ ಆಗಮನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೀತರ್ನೆಗಳ
ಗ್ರಂಥವು ಅದರ ಅನೇಕ ಪುಟಗ ಾದ್ಯಂತ, ತನ್ನ ಓದು ಾರರನು್ನ ದೇವರು ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮತು್ತ
ಆತನು ಾಡಿರುವಂಥ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಗ್ರಂಥವು
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಿಶದಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪತಿ್ತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನ ್ಮಂದಿಗಿನ ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ
ದೃ ಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮತು್ತ ಆತನ ಾಕ್ಯ ದ ಸಂಪೂಣರ್ ಕೇಂದಿ್ರ ೕಯತೆಯ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ

ಸು್ತತಿ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಮೆಸಿ್ಸೕಯನ ಪುಸ್ತಕ — 1:1-41:13
2. ಅಪೇ ಯ ಪುಸ್ತಕ — 42:1-72:20
3. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ — 73:1-89:52
4. ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪುಸ್ತಕ — 90:1-106:48
5. ಸು್ತತಿಯ ಪುಸ್ತಕ — 107:1-150:6

ಪ್ರ ಥಮ ಾಗವು (1 - 41)
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ಕೀತರ್ನೆಗಳು 2:8

ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ಸ್ಥರು ಮತು್ತ ದು ಾರ್ಗರ್ಸ್ಥರು
ಯೆರೆ 17:5-8; ಮ ಾ್ತ 7:13,14
1
ಾರು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ,
ಾ ಾತ್ಮರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ,
ಧಮರ್ನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ,
2 ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ,
್ರ
ಅದನೆ್ನೕ ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ಯ ನಿಸುತಿ್ತರುವವನು ಎಷೊ್ಟೕ ಧನ್ಯ ನು.
3 ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರದ ಾಗೆ ಅವನಿರುವನು.
ಅಂಥ ಮರವು ಸೂಕ್ತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಲಕೊಡುತ್ತದ ಾ್ಲ.
ಅದರ ಎಲೆ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದರಂತೆ ಅವನ ಾಯರ್ವೆಲ್ಲವೂ ಸಫಲ ಾಗುವುದು.
4 ದುಷ್ಟರೋ ಾಗಲ್ಲ;
ಅವರು ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟ ನಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ.
5 ಆದುದರಿಂದ ದುಷ್ಟರು ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಾ ಾತ್ಮರು ನೀತಿವಂತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಲ ಸುವನು;
ದುಷ್ಟರ ಾಗರ್ ೕ ಾಶ ಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನ ಸ ಾರ್ಧಿಪತ್ಯ

1 ಅನ್ಯ ಜ

2

ಾಂಗಗಳು ದಂಗೆಗೆ ಏಳುವುದೂ,
ಜ ಾಂಗಗಳು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ೕಚಿಸುವುದೂ ಏಕೆ?
2 ಅರಸರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ
ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ,
3 “ನಮಗೆ ಅವರು ಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ,
ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಬಿ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
4 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾತನು ಅದಕೆ್ಕ ನಗುವನು;
ಕತರ್ನು ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು.
5 ಅನಂತರ ಆತನು ಸಿಟಾ್ಟ ಗಿ, ಕೋ ಾವೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ,
6 “ ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನನು್ನ
ಚೀ
ೕನೆಂಬ* ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೇ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
7 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳಿರಿ;
ಆತನು ನನಗೆ, “ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು; ಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಾನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡುವೆನು;
*

2:6 ಚೀ
ೕನೆಂಬ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ( ರೀಯ ಬೆಟ್ಟ) ಚೀ
ೕನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ
ಅನ್ವಯಿಸ ಾಗಿದೆ; ಾ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ, ಮತು್ತ ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಇಡೀ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಈ ಹೆಸರನು್ನ
ಅನ್ವಯಿಸ ಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೀ
ೕನ್ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎರಡನೂ್ನ ಕೀತರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಳಸ ಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಪದಗಳನು್ನ
“ಯೆರೂಸಲೇಮ್” ಎಂದು ಾ ಾಂತರಿಸುವಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರ
ೕಜನವಿದೆ. ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಓದುಗರು ಆ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದ
ಅಸಿ್ತತ ್ವದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಾಗೂ್ಯ, ಚೀ
ೕನ್ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ವಿವಿಧ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 2:9

755
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ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡುವೆನು.
9 ನೀನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಗದೆಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಿ;
ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಡಿಕೆಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸುಗಳಿ ಾ, ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿರಿ;
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿ ಾ, ಬುದಿ್ಧ ಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
11 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ;
ನಡುಗು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.
12 ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡಿರಿ;
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸಲು ನೀವು ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಾಶ ಾದೀರಿ.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವವರೆಲ್ಲರು ಧನ್ಯರು.

ಶತು್ರ ಾಧಿತ ಾದ ದೈ ವಭಕ್ತನ ಉದಯಗೀತೆ

3

ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾ್ದರೆ;
ನನಗೆ ವೈ ರಿಗ ಾಗಿ ನಿಂತ ಜನರು ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
2 ಅನೇಕರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ *ಸ ಾಯವು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಸೆ ಾ
3 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾಯುವ ಗು ಾಣಿಯೂ;
ನೀನು ನನ್ನ ೌರವಕೆ್ಕ ಆ ಾರನೂ,
ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಎತು್ತವಂತೆ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ.
4 ಾನು ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡು ಾಗ,
ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಿಂದ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಸೆ ಾ.
5 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡುವವನು,
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ದ ಾಡಿ ಸುಖ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡೆನು.
6 ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ
ಾವಿ ಾರು ವೈ ರಿಗಳಿ ಾದರೂ ಾನು ಹೆದರೆನು.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳ ದವಡೆಯನು್ನ ಬಡಿದು ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ವನೇ,
ಎದು್ದ ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು.
8 †ಜಯವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.
ಸೆ ಾ.

ವಿ ಾ್ವ ಸಯುಕ್ತ ಸಂ ಾ್ಯ ಾಲದ ಗೀತೆ

4

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ತಂತಿ ಾದ್ಯ ದೊಡನೆ
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
*

3:2 ಅಥ ಾ ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

†

3:8 ಅಥ ಾ ರಕ್ಷಣೆಯು.

ಾಡತಕ್ಕದು್ದ;
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ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನನ್ನ ನು್ನ ಅಪತಿ್ತನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಸುರ ತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಾತನೇ,

ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.
2 ಜನರೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವಿರಿ,
ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸುವಿರಿ?
ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವಿರಿ?
3 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿಕೊಂಡಿ

ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ರೆಯಿಡು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆತನು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಾಪ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರು ಾಗ ಹೃ ದಯದಲೆ್ಲೕ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಮತು್ತ

ಾನು ಆತನಿಗೆ

4 ಭಯಪಡಿರಿ,

ಸೆ ಾ

ೌನ ಾಗಿರಿ.

ಸೆ ಾ
ಾ್ಯಯ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
6 “ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಪ್ರ ಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಬೇಕು.
7 ಾನ್ಯ ಾ್ರ ಗಳು ಸಮೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರಿ ಾಗುವ ಸಂತೋಷಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನೀನು ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚದ ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದಿ್ದೕ.
8 ಾನು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೆ ನಿದೆ್ದ ಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ
ಾವ ಅ ಾಯವೂ ಾರದಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾ ಾಡುತಿ್ತೕ.
5

ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉದಯಕೀತರ್ನೆ

5

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ರಂಧ್ರ ಾದ್ಯ ದೊಡನೆ
ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ
ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ನನ್ನ ನರ ಾಟವನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೋ.
2 ನನ್ನ ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು;
ನನ್ನ
ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದು;
ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ * ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,

ನಿನಿ್ನಂದ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು.
4 ನೀನು ದುಷ್ಟತ ್ವದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ;
ಕೆಟ್ಟದು್ದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತಂಗ ಾರದು.
5 ಸೊಕಿ್ಕನವರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಾರರು;
ಅಧಮಿರ್ಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ನೀನು ಹಗೆ ಾಡುವಿ.
6 ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಿ;
ಯೆಹೋವನೇ, ನರಹತ್ಯ ಾಡುವವರು ಮತು್ತ ಕಪಟಿಗಳು ನಿನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಾನಂತು ನಿನ್ನ ಮ ಾಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವೆನು;
*

5:3 ಅಥ ಾ ಯಜ್ಞವನು್ನ.

ಾಡತಕ್ಕ

ಾವೀದನ
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ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ವಿರೋಧಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡನೆ್ನೕ ಾರೈ ಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸು;
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡು.
9 ಅವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವಿಲ್ಲ;
ಅವರು ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸವಿ ಾತ ಾಡಿದರೂ,
ಅವರ ಹೃ ದಯವು ಾಶಕರ ಾದ ಗುಂಡಿ,
ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದಿರುವ ಸ ಾಧಿ.
10 ದೇವರೇ, ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದವರು;
ಆದುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸು;
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ
ೕಸ ಹೋಗಲಿ;
ಅವರ ದೊ್ರ ೕಹವು ಅ ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡು.
11 ನಿನ್ನ ನು್ನ
ರೆಹೊಕ್ಕವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವರು;
ನೀನು ಾ ಾಡುವವನೆಂದು ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಆನಂದ ಧ ್ವನಿ ಾಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನು ನೀನೇ;
ನಿನ್ನ ದಯವು ದೊಡ್ಡ ಗು ಾಣಿಯಂತೆ ಅವನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.

ಕಷ್ಟ ಪೀಡಿತ ಾದ ಭಕ್ತನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

6

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ತಂತಿ ಾದ್ಯ ದ ಮಂದರ ಾ್ಥಯಿ
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡ;
ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ಕನಿಕರಿಸು; ಾನು ನಿಶ್ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾಸಿ ಾಡು; ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ಅದುರುತ್ತವೆ.
3 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಸಹ ಬಹಳ ಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಎಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟರುವಿ?
4 ಯೆಹೋವನೇ, ಹಿಂತಿರುಗು, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು.
5 ಮೃ ತರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾಪಕವಿರುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ;
ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವವರು ಾರು?
6 ಾನು ನರಳಿ ನರಳಿ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಪ್ರ ತಿ ಾತಿ್ರ ಯೂ ನನ್ನ ಮಂಚವು ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ತೇ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಾಸಿಗೆಯು ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನೆನದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
7 ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಬತಿ್ತ ಹೋಯಿತು;
ವಿರೋಧಿಗಳ ಾಧೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಅವು
ಾ್ಬಯಿತು.
8 ಧಮರ್ವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗೋ ಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ಡನೆ
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ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ;
ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು.
10 ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕಳವಳಗೊಳು್ಳವರು;
ಅವರು ಪಕ್ಕನೆ ಲಜೆ್ಜಗೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗುವರು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 7:14

9 ಆತನು ನನ್ನ ವಿ

ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾದ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗೆ ಗುರಿ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದು

ಾದ ದೇವಭಕ್ತನು

7

ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದವ ಾದ ಕೂಷನ ಾತುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಗೀತೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ
ರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ಬೆನ್ನಟು್ಟ ವವರೆಲ್ಲರಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು.
2 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು,
ಶತು್ರ ವು ಸಿಂಹದಂತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನನ್ನ ನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟಾ್ಟ ನು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾನು ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯ ಯವುಳ್ಳವನೂ,
4 ಮಿತ್ರ ದೊ್ರ ೕಹಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶತು್ರ ವು ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದು,
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು, ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿ ತುಳಿಯಲಿ;
5 ನನ್ನ
ಾನವನು್ನ ಮಣು್ಣ ಾಲು ಾಡಲಿ. ಾನಂಥವನಲ್ಲ;
ನಿ ಾ್ಕರಣ ವೈ ರಿಯನು್ನ ರ ಸಿದೆನಲ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನೇ,

ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕನೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಚ್ಚರ ಾಗು.
ಮ ಾಕೋಪದಿಂದ ಎದು್ದಬಂದು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೊ್ರ ೕಧವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸು.
7 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಸಭೆ
ಾಗಿ ಕೂಡಿರುವಲಿ್ಲ
ನೀನು ಪುನಃ ಆರೋಹಣ ಾಡು.
8 ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಳಿಗೂ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ, ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವ ನನಗೋಸ್ಕರ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
9 ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃ ದಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಂತರಿಂದಿ್ರ ಯವನೂ್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೇ,
ದುಷ್ಟರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡು;
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸು.
10 ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವ ಗು ಾಣಿಯು ದೇವರೇ;
ಆತನು ಯ ಾಥರ್ರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
11 ದೇವರು ಾ್ಯ ಯಕೆ್ಕ ಸರಿ
ಾಗಿ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವವನು;
ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೋಪವುಳ್ಳವನು.
12 ದೋಷಿಯು ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ
ಆತನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮಸೆಯುವನು.
ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಬಗಿ್ಗಸಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
13 ಆತನು ಅದಕೆ್ಕ ಮರಣಕರ ಾದ ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ
ೕಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ.
14 ನನ್ನ ಶತು್ರ ವು ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇಡನು್ನ ಹೆರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ;
ಅವನು ಾನಿಯನು್ನ ಹಡೆಯುವೆನೆಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡರೂ,

ಾಡಿದ

ಸೆ ಾ
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ಶೂನ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಹೆತ್ತನು ನೋಡಿರಿ.
15 ಅವನು ಅಗೆದು ಅಗೆದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡಿ,
ಅದರೊಳಗೆ ಾನೇ ಬಿದು್ದಹೋದನ ಾ್ಲ.
16 ಅವನು
ಾಡಿದ ಕುಯುಕಿ್ತ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರುವುದು;
ಅವನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಅ ಾ್ಯಯವು ಸ್ವಂತ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.
17 ಯೆಹೋವನು
ಾಡಿದ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ,
ಾನು ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಪ ಾತ್ಪರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

ದೇವರು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ ೌರವ ಾ ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು

8

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾಗದಿಂದ
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ;
ಾವೀದನದು.
1 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಮವು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದು್ದ.
ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವೈ ಭವವನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ.
2 ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ
ವೈ ರಿಗಳ ಾಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ,
ನೀನು ಾಲಕರ ಮತು್ತ
ಲೆಕೂಸುಗಳ ಾಯಿಂದ
ಬಲ ಾದ ಾ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕ.
3 ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ,
ನೀನು ಉಂಟು ಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಾನು ನೋಡು ಾಗ,
4 ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರ ದವನು,
ಅವನನು್ನ ನೀನು ಏಕೆ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು?
ಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು? ಅವನಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಡಬೇಕು?
5 ಅವನನು್ನ ದೇವರಿಗಿಂತ* ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ
ಾಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ;
ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾನವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದ.
6 ನೀನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆ
†ಪ್ರ ಭುತ್ವವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದಿ.
7 ನೀನು ಎ

ಾ್ಲ ಕುರಿ, ದನಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಾಡುಮೃ ಗಗಳು,
ಾಶದ ಪ ಗಳು, ಸಮುದ್ರ ದ ಮೀನುಗಳು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಜೀವಜಂತುಗಳು,
ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ.
9 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಾಮವು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದು್ದ.
8ಆ

ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥಪಕ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವ ಇಬಿ್ರ ಯ
ಅಕ್ಷರಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ಕೀತರ್ನೆ

9

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಮೂತ್ಲಬೆ ್ಬೕನೆಂಬ ಾಗ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
*

8:5 ದೇವರಿಗಿಂತ ಅಥ ಾ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ.

†

8:6 ಇಬಿ್ರ ಯ 2:6-9 ಅನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
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ನೀನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
2 ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಉ ಾ್ಸ ಹಗೊಳು್ಳವೆನು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
3 ನನ್ನ ಹಗೆಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಡವಿಬಿದು್ದ ಾ ಾದರ ಾ್ಲ.
4 ನನ್ನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದಿ;
ನೀನು ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುತಿ್ತ.
5 ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾಶ
ಾಡಿದಿ್ದ,
ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
6 ಶತು್ರ ಗಳು ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾದರು;
ನೀನು ಕೆಡವಿದ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ ಾದವು.
ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು.
7 ಯೆಹೋವ ಾದರೋ
ಾ ಾಗಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ,
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
8 ಆತನೇ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯ ಯ ತೀರಿಸುವವನು;
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನು.
9 ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗದವರಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯವೂ,
ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ದುಗರ್ವೂ ಆಗಿರುವನು.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಮಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಬಲ್ಲವರು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು;
ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ
ರೆಹೋಗುವವರನು್ನ ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ.
11 ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ;
ಆತನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
12 ಆತನು ಕುಗಿ್ಗದವರ
ರೆಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ
ಾ್ರ ಣಾಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವವ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಮರಣ ಾ್ವರದೊಳಗೆ ಸೇರದಂತೆ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೇ, ಕನಿಕರಿಸು;
ಹಗೆಗಳಿಂದ ನನಗುಂಟಾದ ಾಧೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೋ.
14 ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು;
ನಿನಿ್ನಂ ಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಚೀ
ೕನೆಂಬ ಕು ಾರಿಯ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.
15 ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಾವು
ಾಡಿದ ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ ಾವೇ ಬಿದು್ದ ಹೋದರು;
ಅವರು ಾಸಿದ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು.
16 ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವವ ಾಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ದುಷ್ಟರು ಾವೇ ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. ಹಿ ಾ್ಗ
ೕನ್
17 ದುಷ್ಟರು ಅಂದರೆ ದೇವರನು್ನ ಅಲಕ್ಷ

ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು.

್ಯ

ಾಡುವ ಜ ಾಂಗಗಳವರೆ ಾ್ಲ

18 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಮರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ;

ದೀನರ ನಿರೀ ಯು ಕೆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ಏಳು; ಮನುಷ ್ಯ
ಾತ್ರ ದವರು ಬಲಗೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಉಂಟಾಗಲಿ.
20 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಗೆ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸು;
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ಾತ್ರ ದವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಸೆ ಾ.

ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗದವರನು್ನ ರ ಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಇಬಿ್ರ ಯ
ಅಕ್ಷರಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ಕೀತರ್ನೆ
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಏಕೆ ದೂರ

10

ಾಗಿ ನಿಂತಿದಿ್ದೕ?

ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಮರೆ ಾಗುತಿ್ತೕ?
2 ದುಷ್ಟರು ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ದೀನರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸು ಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳಲಿ.
3 ದುಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳು ನೆರವೇರಿತೆಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ;
* ಾಭಬಡುಕನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.

4 ದುಷ್ಟ ನು ಸೊಕಿ್ಕನ ಮುಖದಿಂದ, “ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು,

ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಸ ಾ
ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ.
5 ಅವನ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳು
ಾ ಾಗಲೂ ಕೈ ಗೂಡುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದು ಅವನ ಗ್ರ ಹಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ವೈ ರಿಗಳ ಗುಂಪ ಾ್ನದರೋ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
6 ಅವನು, “ ಾನು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ನನಗೆ ವಿಪತು್ತ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಅವನ ಾಯಿಯು ಾಪ, ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಮತು್ತ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ;
ಅವನ ಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಾನಿಯೂ, ಾಶನವೂ ಇವೆ.
8 ಅವನು ಾ್ರ ಮಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿದು್ದ,
ಮರೆ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಗತಿಹೀನನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯ ನೋಡು ಾ್ತನೆ.
9 ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅವನು ಮರೆ
ಾಗಿ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವನು.
ಅವನು ಬಲೆ
ಡಿ್ಡ ಾದಿದು್ದ, ಕುಗಿ್ಗದವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
10 ಕುಗಿ್ಗದವನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟು್ಟ ಉರುಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ,
ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನು ಅವನ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಬಿದು್ದ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
11 ಆ ದುಷ್ಟ ನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ದೇವರು ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ಏಳು; ದೇವರೇ, ಕುಗಿ್ಗದವನನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ;
ಅವನನು್ನ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಚಾಚು.
13 “ದೇವರು ವಿಚಾರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ,
ದುಷ್ಟ ನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಬೇಕು?
14 ನೀನು ಅವರ ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾಗು ಬ ಾ ಾ್ಕರಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದ;
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತೕ, ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನು ತನ್ನ ನು್ನ ನಿನಗೇ ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು;
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನಿಗೆ ನೀನೇ ದಿಕು್ಕ.
15 ದುಷ್ಟ ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕು,
ಕೆಡುಕನ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿಬಿಡು.
*

10:3 ಅಥ ಾ ದುಷ್ಟ ನು ಾಭಬಡುಕನನು್ನ ಹರಸು ಾ್ತನೆ.
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16 ಯೆಹೋವನು ಯುಗಯು

ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರಸ ಾಗಿರುವನು;
ಆತನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾದರು.
17 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದೀನರ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ ಆಗಿದಿ್ದ;
ಅವರ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸುತಿ್ತ; ಅವರ
ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತ.
18 ನೀನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರ ಮತು್ತ ಕುಗಿ್ಗದವರ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತ.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮಣಿ್ಣ ನಿಂ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನ ಶರಣರಿಗೆ ದುಗರ್ತಿಯಿಲ್ಲ

11

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನದು.
1 ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು, “ಪ ಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?
2 ದುಷ್ಟರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಯ ಾಥರ್ ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಬಿಲು್ಲಬೊಗಿ್ಗಸಿ,
ಹೆದೆಗೆ ಾಣವನು್ನ ಹೂಡಿ ಾ್ದರೆ ನೋಡಿರಿ.
3 ಆ ಾರಗಳೇ ಕೆಡವಲ್ಪಟ ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀತಿವಂತನ ಗತಿ ಏ ಾದೀತು?
4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಾನವರನು್ನ ನೋಡುತ್ತವೆ;
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ.
5 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಮತು್ತ ಅನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾ್ತನೆ;
ಬ ಾ ಾ್ಕರವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರನು್ನ ಆತನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
6 ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳನು್ನ ಸುರಿಸಲಿ.
ಉರಿ ಾಳಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾನ ಾಗ ಾಡಲಿ.
7 ಏಕೆಂದರೆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಯನು್ನ ಮೆಚು್ಚವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಜ್ಜ ನರು ಆತನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ ಸೇರುವರು.

ದು ಾ್ಟ ಧಿ ಾರದಲಿ್ಲ ಭಕ್ತನು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದು

12

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಮಂದರ ಾ್ಥಯಿ
ಡನೆ
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ರ ಸು; ಭಕ್ತರು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಜನರೊಳಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರು ನೆರೆಯವರೊಡನೆ ಸುಳ್ಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ,
ಅವರು ವಂಚನೆಯ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೊಂದು ಒಳಗೊಂದು ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
3 ಯೆಹೋವನು ವಂಚನೆಯ ತುಟಿಗಳನೂ್ನ, ಬ ಾಯಿ ಾಲಿಗೆಯನೂ್ನ ಕಡಿದುಬಿಡಲಿ.
4 ಅವರು, “ನಮ್ಮ
ಾತುಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ;
ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೇ; ನಮಗೆ ಒಡೆಯನು ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
5 ಯೆಹೋವನು, “ಕುಗಿ್ಗದವರ ಾಧೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರ ನರಳುವಿಕೆಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಈಗ ಎದು್ದ ಬಂದು ಅವರ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಇರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
6 ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳು ಯ ಾಥರ್ ಾದವುಗಳೇ;

ಾಡತಕ್ಕದು್ದ;

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 12:7

763
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ಅವು ಏಳು ಾರಿ ಪುಟಕೆ್ಕ ಾಕಿದ ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲವೆ.
7 ಜನರಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ನೀಚರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ಜನರೊಳಗೆ ದುಷ್ಟತ ್ವ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ,
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು *ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದ,

ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಸ ಾ ಾಲವೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡುವಿ.

ಶತು್ರ ಪೀಡಿತನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮರೆತಿರುವಿ?
ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯ ತನಕ ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವಿ?
2 ಾನು ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ದುಃ ಾ ಾ್ರ ಂತ ಾಗಿದು್ದ,
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇರಬೇಕು?
ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯ ತನಕ ವಿರೋಧಿಯು ನನಗೆ ದೊರೆ ಾಗಿರಬೇಕು?
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು;
ನನಗೆ ಮರಣನಿದೆ್ರ ಯು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಳೆಗೊಳಿಸು.
4 ನನ್ನ ಶತು್ರ ವು, “ ಾನು ಅವನನು್ನ ಜಯಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು;
ವೈ ರಿಗಳು, “ನನ್ನ ಎದು ಾಳಿಯು ಜಾರಿಬಿದ್ದನು” ಎಂದು ಹಿಗ್ಗ ಾರದು.
5 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಹಷರ್ಗೊಳು್ಳವುದು.
6 ಯೆಹೋವನ ಮಹೋಪ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ಾಡುವೆನು.

ದುಷ್ಟ ಾಸಿ್ತಕರಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನದು.
1 ದುಮರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ, “ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಕೆಟು್ಟಹೋದವರು; ಹೇಯ ಾದ ಅಕ್ರ ಮಗಳನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು ಇ ಾ್ದರೋ,
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನೋಡ ಾಗಿ,
3 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಾರಿತಪಿ್ಪದವನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟು್ಟ ಹೋದವರೇ.
4 ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಡೆಸುವವರೆಲ್ಲರು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ೕ?
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆ ಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನುಂಗಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಅವರು ಫಕ್ಕನೆ ಭಯ ಾ್ರ ಂತ ಾಗುವರು;
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನೀತಿವಂತರ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
6 ನೀವು ಕುಗಿ್ಗದವರ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದರೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಆಶ್ರ ಯವಲ್ಲವೇ.
7 ಚೀ
ೕನಿನಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾಗ,
*

12:8 ಅಥ ಾ ಅವರನು್ನ.
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ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರುವ ಾಕೋಬವಂಶದವರು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹಷಿರ್ಸುವರು.

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಧಿಗೆ ಬರಲು
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ೕಗ್ಯ ಾದವರು

ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಾರು
ೕಗ್ಯರು?
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತಕ್ಕವನು ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು?
2 ಅವನು ಸಜ್ಜ ನನೂ, ನೀತಿವಂತನೂ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಸತ್ಯ ದ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
3 ಅವನು ಚಾಡಿಯನು್ನ ಹೇಳದವನೂ,
ಮತೊ್ತಬ ್ಬರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದವನೂ,
ಾರನೂ್ನ ನಿಂದಿಸದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
4 ಅವನು ಭ್ರ ಷ ್ಟರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟ ವನೂ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುವವನೂ,
ನಷ್ಟ ಾದರೂ ಪ್ರ ಾಣತಪ್ಪದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
5 ಅವನು ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ಕೇಳದವನೂ,
ನಿರಪ ಾಧಿಯ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ಲಂಚವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಇಂಥವನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯು ಪೂಣಾರ್ನಂದಕರ ಾದದು್ದ
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ಾವೀದನ ಾವ್ಯ.
1 ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತನು; ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು.
2 ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕುರಿತು, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು;
ನನ್ನ ಸುಖವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
3 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
“ಇವರೇ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರು, ಇವರೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದವರು” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
4 ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು.
ಅವರಂತೆ ಾನು ರಕ್ತವನು್ನ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಅವರ ಾಮಗಳ ಾ್ನದರೂ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ನನ್ನ ಾಲೂ, ನನ್ನ ಾನವೂ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಭದ್ರ ಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕ.
6 ನನಗೆ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗಿರುವ ಸ್ವತು್ತ ರಮಣೀಯ ಾದದು್ದ;
ಅದು ನನಗೆ ಸಂತೃ ಪಿ್ತಕರ ಾಗಿದೆ.
7 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ;
ಾನು ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಾತಿ್ರ ಯ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮ ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
8 ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಹಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಮನವು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
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ನನ್ನ ಶರೀರವೂ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮ ವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಧೋಲೋಕವನು್ನ ನೋಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಿ;
ನಿನ್ನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷವಿದೆ;
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗ್ಯ ವಿದೆ.
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ಾವೀದನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ಾ್ಯ ಯ ಾದುದನು್ನ ಆಲೈ ಸು;
ನನ್ನ
ರೆಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಡು. ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ಅದು ಕಪಟ ಾದ ಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ.
2 ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ಾ್ಯ ಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಉಂಟಾಗಲಿ;
ನೀನು ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನೋಡುವವನಲ್ಲವೇ.
3 ನೀನು ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರೂ, ಾತಿ್ರ ಯ ವೇಳೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಶೋಧಿಸಿದರೂ,
ಾವ ದು ಾಲೋಚನೆ ಾದರೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ;
*ನನ್ನ ಾಯಿ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
4

ಾನಂತೂ ಲೋಕವ್ಯ ವ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳಂತೆ ನಡೆಯದೆ
ನಿನ್ನ ಾತನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಟು್ಟ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಾಲು ಜಾರಲಿಲ್ಲ.
6 ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವಿಯೆಂದು
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು.
7 ಭುಜಬಲವನು್ನ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಿ,
ಶರಣಾಗತರನು್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ರ ಸು ಾತನೇ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ತೋರಿಸು.
8 ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ದುಷ್ಟರಿಂದಲೂ,
ಾ್ರ ಣವೈ ರಿಗಳಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿದಿ್ದ.
9 ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಾಯಿ;
ಕಣು್ಣ ಗುಡಿ್ಡನಂತೆಯೇ ಾ ಾಡು.
10 ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
11 ಾವು ಎಲಿ್ಲ ಾಲಿಟ್ಟರೂ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಯನೋಡು ಾ್ತರೆ.
12 ನನ್ನ ಶತು್ರ ವು ಸೀಳಿಬಿಡ ಾಶಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ,
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿರುವ ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಿಂತು ಅವನನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡು;
ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡು.
*

17:3 ಅಥ ಾ ಾನು ಇತರರಂತೆ ಕೆಟ್ಟ

ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ.
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14 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಹಲೋಕವೇ ತಮ್ಮ

ಾಲೆಂದು
ನಂಬಿದ ನರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು;
ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.
ಅವರು ಸಂ ಾನವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದಿ ಉಳಿದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
15 ಾ ಾದರೋ ನಿರಪ ಾಧಿಯು; ನಿನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ ಸೇರುವೆನು.
ಾನು ಎಚ್ಚ ಾ್ತಗ ನಿನ್ನ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ದಶರ್ನದಿಂದ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.

ಜಯಪ್ರ ದ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸು್ತತಿ

18

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು
ೌಲನಿಂದಲೂ, ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗ ಯೆಹೋವನ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಪದ್ಯ ವನು್ನ ರಚಿಸಿ
ಹೇಳಿದನು.
1 ನನ್ನ ಬಲ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಮಮತೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು,
ನನ್ನ ವಿ ೕಚಕನು, ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿಯು,
ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬು ಮತು್ತ ನನ್ನ ದುಗರ್ವು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಯೆಹೋವನು ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ ್ಕ ಅಹರ್ನು;
ಾನು ಆತನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
4 ಮೃ ತು್ಯ ಾಶಗಳು ನನಗೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು;
ಾಶಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಡುಗಿಸಿತು.
5 ಾ ಾಳ ಾಶಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು;
ಮರಣಕರ ಾದ ಉರುಲುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದವು.
6 ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು;
ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ಕೂಗು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
7 ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿದ್ದರಿಂದ,
ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ಕಂಪಿಸಿತು,
ಪವರ್ತಗಳ ಬುಡಗಳು ನಡುಗಿ ಕದಲಿದವು.
8 ಆತನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಎದು್ದ;
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಹೊರಟು,
ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ದಹಿಸಿ ಕೆಂಡವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿತು.
9 ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು;
ಆತನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಗರ್ತ್ತಲು ಇತು್ತ.
10 ಕೆರೂಬಿ ಾಹನ ಾಗಿ* ಾರಿ,
ಾಯುವೇ ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದನು.
11 ಕತ್ತಲನು್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಗು ಾರದಂತೆ ಕವಿಸಿಕೊಂಡು,
ಜಲಮಯ ಾಗಿರುವ ನೀಲಮೇಘಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾದನು.
12 ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯ ಪ್ರ ಾಶದಿಂದ ಕಲ್ಮಳೆಯೂ, ಉರಿಗೆಂಡಗಳೂ ಹೊರಟು,
*

18:10 ಕೆರೂಬಿ ಾಹನ ಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆರೂಬ್ (ಬಹುವಚನ “ಕೆರೂಬಿಮ್”) ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಜೀವಿ
ಯೆಹೋವನ ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಾಗಿದು್ದ,
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ಆತನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಕಪು ್ಪ
ೕಡಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಸುರಿದವು.
13 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಗುಡುಗಿದನು;
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಧ ್ವನಿಗೊಟ್ಟ ನು. ಕಲ್ಮಳೆಯೂ, ಉರಿಗೆಂಡಗಳೂ ಹೊರಟವು.
14 ಆತನು ಾಣಗಳನೆ್ನ ಸೆದು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು;
ಸಿಡಿಲುಗಳಿಂದ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು.
15 ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದಲೂ,
ನಿನ್ನ ಾ್ವ ಸಭರದಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರ ದ ತಳವು ಾಣಿಸಿತು.
ಭೂಮಂಡಲದ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
16 ಆತನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈ ಚಾಚಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಮ ಾಜಲ ಾಶಿಗ ಳಗಿಂದ ಎಳೆದನು.
17 ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಪುಷ್ಟರೂ ಆಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರ ಸಿದನು.
18 ಅವರು ನನ್ನ ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು,
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಉ ಾ್ಧರಕ ಾದನು.
19 ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದನು;
ನನ್ನ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ರ ಸಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಸರಿ
ಾಗಿ ಮೇಲನು್ನ ಾಡಿದನು,
ನನ್ನ ಕೈ ಗಳ ಶುದ್ಧತ ್ವಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
21 ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ;
ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದುಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
22 ಾನು ಆತನ ನೀತಿಯ ಆ ಗಳನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆನು;
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
23 ಾನು ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಯು;
ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು.
24 ಆದುದರಿಂದ ಾನು ನೀತಿವಂತನೂ, ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ ಎಂದು ನೋಡಿ,
ಯೆಹೋವನು ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
25 ನೀನು ಕೃ ಪೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೃ ಾವಂತನೂ,
ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ,
26 ಶುದ್ಧನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ವಕ್ರ ನೂ ಆಗಿರುವಿ.
27 ದೀನರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ,
ಗವರ್ದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುವವನೂ ನೀನಲ್ಲ ೕ?
28 ನೀನೇ ನನ್ನ ದೀಪವನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವವನಲ್ಲವೇ;
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕತ್ತಲನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವವನು.
29 ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ದಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು;
ನನ್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾರುವೆನು†.
30 ದೇವರ
ಾಗರ್ವು ಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದು್ದ;
ಯೆಹೋವನ ವಚನವು ಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
ಆತನು ಆಶಿ್ರ ತರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
31 ಯೆಹೋವನಲ್ಲದೆ ದೇವರು
ಾರು?
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೊರತು ಶರಣನು ಎಲಿ್ಲ?
†

18:29 ಗೋಡೆಯನು್ನ

ಾರುವೆನು ಅಥ ಾ ಗೋಡೆಯನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುವೆನು.
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ೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಗಿಯುವವನೂ,
ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡುವವನೂ ದೇವರೇ.
33 ನನ್ನ ಾಲನು್ನ ಜಿಂಕೆಯ ಾಲಿನಂತೆ ಚುರುಕು
ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಉನ್ನತಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನೆ.
34 ಆತನೇ ನನಗೆ ಯುದ್ಧವಿದೆ್ಯ ಯನು್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಾಮ್ರ ದ ಬಿಲ್ಲ ಾ್ನದರೂ ಉಪ
ೕಗಿಸಬಲೆ್ಲ ನು.
35 ನೀನೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ರ ಸಿದಿ್ದೕ.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನಗೆ ಆ ಾರ;
ನಿನ್ನ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷವು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ.
36 ನೀನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಾದಗಳು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
37 ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವವರೆಗೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
38 ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಏಳ ಾರದಂತೆ
ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಾದದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವರು.
39 ನೀನು ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಗಿದಿದಿ್ದೕ;
ಎದು ಾಳಿಗಳನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿದಿ್ದೕ.
40 ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ನನಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡುವಂತೆ
ಾಡಿದಿ್ದೕ;
ನನ್ನ ಹಗೆಯವರನು್ನ ಾನು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
41 ಅವರು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ರ ಸುವವನಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಆತನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
42 ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿದೆನು.
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಸರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ ನು.
43 ಜನರ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ದೊರೆ
ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕ;
ಾನರಿಯದ ಜ ಾಂಗದವರು ಸಹ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವರು.
44 ನನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು;
ದೇ ಾಂತರದವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಂಜಿ ನಡುಗುವರು.
45 ಅವರು ಧೈ ಯರ್ಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಬರುವರು.
46 ಯೆಹೋವನು ಚೈ ತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು;
ನನ್ನ ಶರಣನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ; ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ.
47 ಆತನು ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ ಾಡುವ ದೇವರು;
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
48 ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾತನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಎದು ಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಉನ್ನತಪಡಿಸುತಿ್ತೕ;
ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುತಿ್ತೕ.
49 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
50 ಆತನು ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ
ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾವೀದನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಆ ಾಶವು ದೇವರ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ;
ಗಗನವು ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
2 ದಿನವು ದಿನಕೆ್ಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವುದು;
ಾತಿ್ರ ಯು ಾತಿ್ರ ಗೆ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತಿ್ತರುವುದು.
3 ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ,
ಾತಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರ ಭುತ್ವವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಸರಿಸಿದೆ;
ಅವುಗಳ ನುಡಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾ್ಯ ಪಿಸಿರುತ್ತವೆ.
ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸೂಯರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಗು ಾರವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಅವನು ತನ್ನ ಮಂಟಪದೊಳಗಿಂದ ಬರುವ ಮದಲಿಂಗನೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೊರಟುಬರುವನು.
ಅವನು ಶೂರನಂತೆ ತನಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಓಡುವುದಕೆ್ಕ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಆ ಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ;
ಅವನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮರೆ ಾದದು್ದ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.
7 ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ಲೋಪವಿಲ್ಲದು್ದ;
್ರ
ಅದು ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡುವಂಥದು್ದ.
ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದದು್ದ;
ಅವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ ವಿವೇಕಪ್ರ ದ ಾಗಿದೆ.
8 ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿವೆ;
ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಹಷರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನ ಆ ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ; ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
9 ಯೆಹೋವನ ಭಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ಅದು ಾಶ್ವತ ಾದದೆ್ದೕ.
ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಯ ಾಥರ್ ಾದವುಗಳು; ಅವು ಕೇವಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.
10 ಅವು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ, ಅಪರಂಜಿ ಾಶಿಗಿಂತಲೂ ಅಪೇ ಸತಕ್ಕವುಗಳು.
ಅವು ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ, ಶೋಧಿಸಿದ ಜೇನುತುಪ್ಪಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಸಿಹಿ ಾಗಿವೆ.
11 ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ;
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
12 ತನ್ನ ತಪು ್ಪ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವನು
ಾರು?
ಮರೆ ಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮರ್ಲ ಾಡು.
13 ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇಕೆಂದು ಾಪ ಾಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ಾಸನನು್ನ ಾ ಾಡು.
ಅಂಥ ಾಪಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಆಳದಿರಲಿ.
ಆಗ ಾನು ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಮ ಾದೊ್ರ ೕಹಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನನ್ನ ವಿ
ೕಚಕನೇ,
ನನ್ನ ಾತುಗಳೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಾ್ಯ ನವೂ ನಿನಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿರಲಿ.
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1 ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ

ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿ;
ಾಕೋಬನ ದೇವರ ಾಮವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡಲಿ.
2 ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ;
ಚೀ
ೕನಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.
3 ನೀನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳು ಆತನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿ;
ನೀನು ಾಡಿದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಲಿ.
4 ಆತನು ನಿನ್ನ ಇ

ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ;
ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳನು್ನ ಸಫಲ ಾಡಲಿ.
5 ನಿನ್ನ ಜಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸ ಹಧ ್ವ ನಿ
ಾಡುವೆವು;
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜ ಎತು್ತವೆವು.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.
6 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕದಿಂದ ಅವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವನು,
ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
7 ಕೆಲವರು ರಥಬಲದಲಿ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅಶ್ವಬಲದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತರೆ;
ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತೆ್ತೕವೆ.
8 ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಾ ಾದರೋ ಎದು್ದ ನಿಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡು;
ಾವು
ರೆಯಿಡು ಾಗ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
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ಅರಸನ ವಿಜಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವ ಕೀತರ್ನೆ
ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತನೆ;
ನೀನು ಉಂಟು ಾಡಿದ ಜಯ ಾ್ಕಗಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಆನಂದಪಡು ಾ್ತನೆ.
2 ನೀನು ಅವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸದೆ,
ಅವನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಿಯ ಾ್ಲ.
ಾ ಾ ಶುಭಗ ಡನೆ ನೀನೇ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಿಯ ಾ್ಲ;
ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುವಣರ್ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
4 ಅವನು ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು,
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳ ಆಯುಷ ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದಿ್ದೕ.
5 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣ ಾಯರ್ದಿಂದ ಅವನ ೌರವ ಬಹು ವೃ ದಿ್ಧ
ಾಯಿತು;
ಘನತೆ ಮತು್ತ ವೈ ಭವಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದಿ್ದೕ.
6 ಅವನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ೌ ಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದಿ್ದೕ;
ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯ ನಂದಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ.
7 ಅರಸನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಶತು್ರ ಗಳೆಲ್ಲರು ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವರು;
3

ಸೆ ಾ

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 21:9

771
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ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಗೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವಿ.
9 ನೀನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ಉರಿಯುವ ಕುಲುಮೆಯಂತಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಬೂದಿ
ಾಡುವಿ.
ಯೆಹೋವನು ಮ ಾಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು;
ಆತನ ಕೋ ಾಗಿ್ನ ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
10 ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂತತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವಿ;
ಅವರ ವಂಶದವರು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
11 ಅವರು ತಂತೊ್ರ ೕ ಾಯಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿ,
ನಿನಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರೂ ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
12 ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲಗೆ ಹೂಡಿ, ಅವರ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು,
ಅವರು ಬೆನು್ನತೋರಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವಿ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೋ;
ಾವು ಾಯನ ಾಡು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಶೂರತ್ವವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.

ೕರ ಾಧೆಪಟ್ಟ ಭಕ್ತನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

22

(ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಉದಯದ ಜಿಂಕೆ ಎಂಬ ಾಗದ ಮೇಲೆ
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.)
ಕೀತರ್ 69; 71; 102; ಯೆ ಾ 55
1 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಏಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ?
ನೀನು ಏಕೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆಯೂ, ನನ್ನ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ದೂರ ಾಗಿದಿ್ದೕ?
2 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ; ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ;
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ.
3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಇರು ಾತನೇ,
ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಸ ್ವರೂಪನು.
4 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟರು;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿ ಉ ಾ್ಧರ ಾದರು.
5 ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಟು್ಟ ವಿಮುಕ್ತ ಾದರು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವ ಸವಿಟು್ಟ ಆ ಾಭಂಗಪಡಲಿಲ್ಲ.
6 ಾ ಾದರೋ ಹುಳದಂಥವನೇ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯ ನಲ್ಲ;
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಜನರಿಂದ ತಿರ ಾ್ಕರ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಾಸ್ಯ
ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಓರೇ ತುಟಿ ಾಡಿ ತಲೆ ಆಡಿಸು ಾ್ತ,
8 “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವನೆಂದು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ;
ಆತನು ಇವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಾ್ದದರೆ ರ ಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
9 ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬರ ಾಡಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ.
ಾಯಿಯ ಎದೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ.
10 ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ;
ಾಯಿ ಹೆತ್ತಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ.
11 ನನಗೀಗ ಕಷ್ಟ ವು ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗಿದೆ;
ಸ ಾಯಕರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಾಗಿರಬೇಡ.
12 ಬಹಳ ಗೂಳಿಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ಾ ಾನಿನ ಬಲವುಳ್ಳ ಹೋರಿಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ.
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13 ಅವರು ಗಜಿರ್ಸುವ ಉಗ್ರ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ನುಂಗುವುದಕೆ್ಕ
14

ಾನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟ ್ಟ ನೀರಿನಂತಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ಕೀಲು ತಪಿ್ಪದೆ.
ನನ್ನ ಹೃ ದಯ ಮೇಣದಂತೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ.
15 *ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಬೋಕಿಯ ಾಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ;
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ಾಯಿ ತೆರೆದಿ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಾಯಿಯ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಹೋಗಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸುತಿ್ತೕ.
16 ಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ದುಷ್ಟರ ಗುಂಪು ನನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ.
17 ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎಣಿಸುವುದ ಾ್ಕಗುವುದು;
ಅವರೋ ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಗು್ಗ ಾ್ತರೆ.
18 ನನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಲು
ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ಅಂಗಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕು ಾ್ತರೆ.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ, ನೀ ಾದರೋ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಡ;
ಬೇಗ ಬಂದು ಸ ಾಯ ಾಡು.
20 ಕತಿ್ತಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು;
ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾ್ರ ಣವು ಾಯಿಯ ವಶ ಾಗದಂತೆ ಾ ಾಡು.
21 ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಂದ ರ ಸು, ಾಡುಕೋಣಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ †ತಪಿ್ಪ ಸು.
22 ನಿನ್ನ ಾಮ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು;
ಸ ಾಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
23 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಾಕೋಬ ವಂಶದವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶಸ್ಥರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
24 ಆತನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವನ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ;
ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮರೆ ಾಡದೆ,
ಅವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟ ನು.
25 ಾನು ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಾಡುವ ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ ್ಕ ನೀನೇ ಆ ಾರನು;
ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
26 ದೀನರು ಉಂಡು ತೃ ಪ್ತ ಾಗುವರು;
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
‡ಅವರ ಅಂತ ಾತ್ಮ ವು ಾ ಾಗಲು ಚೈ ತನ್ಯ ವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಲಿ.
27 ಭೂಮಂಡಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಯೆಹೋವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು §ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
28

ಾಜ್ಯ ವು ಯೆಹೋವನದೇ;
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆತನೇ ಒಡೆಯನು.
29 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಪುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ *ಆ ಾಧಿಸುವರು;
ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಮಣು್ಣ ಾ ಾಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
*

22:15 ಅಥ ಾ ಗಂಟಲು.

ಅಥ ಾ ಆತನಿಗೆ.

*

†

22:21 ಅಥ ಾ ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.

22:29 ಅಥ ಾ ಉಂಡು ಆ ಾಧಿಸುವರು.

‡

22:26 ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ.

§

22:27
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30 ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂ

ಾನದವರು
ಯೆಹೋವನ ಸಂ ಾನದವರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡವರು.
31 ಅವರು ಬಂದು ಆತನ ನೀತಿಯನೂ್ನ,
ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮುಂದೆ ಹುಟು್ಟ ವ ಜನಕೆ್ಕ ತಿಳಿಸುವರು.

ಭಕ್ತರೆಂಬ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬ ಾದ ಯೆಹೋವನು

23

ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು; ಕೊರತೆಪಡೆನು.
2 ಆತನು ಹಸಿರು ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ತಂಗಿಸು ಾ್ತನೆ;
ವಿ ಾ್ರಂತಿಕರ ಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
3 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ನೀತಿಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ.
4 ಾನು ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗಲೂ,
ನೀನು ಹತಿ್ತರವಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೆನು;
ನಿನ್ನ ದೊಣೆ್ಣಯೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕೋಲೂ ನನಗೆ ಧೈ ಯರ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
5 ವೈ ರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತೕ;
*ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈ ಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಸುತಿ್ತೕ,

ನನ್ನ ಾತೆ್ರ ಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ.
6 ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶುಭವೂ ಮತು್ತ ಕೃ ಪೆಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವು.
ಾನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರತಕ್ಕವರು

24

ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಯೆಹೋವನದು;
ಲೋಕವೂ ಮತು್ತ ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಆತನವೇ.
2 ಆತನೇ ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಗರದ ಮೇಲೆ ಾಕಿದವನು;
ಅದನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದವನು ಆತನೇ.
3 ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತವನು್ನ* ಹತ್ತತಕ್ಕವನು
ಾರು?

ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ †ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಂಥವನು
ೕಗ್ಯ ನು?
4
ಾರು ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಡದೆ,
ೕಸ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದೆ,
ಶುದ್ಧಹಸ್ತವೂ, ನಿಮರ್ಲಮನಸೂ್ಸ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ,
5 ಅವನೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುಭವನು್ನ ಹೊಂದುವನು;
ತನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಿಂದ ನೀತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
6 ಇಂಥವರೇ ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸುವವರು.
ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ ಸೇರುವವರು ಇಂಥವರೇ.
7

*

ಸೆ ಾ

ಾ್ವರಗಳೇ, ಉನ್ನತ ಾಗಿರಿ್ರ!
23:5 ಲೂಕ 7:46.

*

24:3 ಪವರ್ತವನು್ನ ಇದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ ಪವರ್ತ ಾಗಿದೆ. ಚೀ

ೕನ್ ಪವರ್ ಾರೋಹಣವನು್ನ

ಾಡುವ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಹೋಗುವು ಾಗಿದೆ.
ಅಥ ಾ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ.

†

24:3

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 24:8

774

ಪು ಾತನ ಾದ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ್ರ!
ಮ ಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸು ಾ್ತನೆ.
8 ಮ ಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಈ ಅರಸನು
ಾರು?
ಮ ಾ ಬಲಿಷ್ಠನೂ, ವಿಶೇಷ ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವ,
ಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವ.
9 ಾ್ವರಗಳೇ, ಉನ್ನತ ಾಗಿರಿ್ರ!
ಪು ಾತನ ಾದ ಕದಗಳೇ, ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ್ರ!
ಮ ಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸು ಾ್ತನೆ.
10 ಮ ಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಈ ಅರಸನು
ಾರು?
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಮ ಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅರಸನು ಈತನೇ.

ಇಬಿ್ರ ಯ ಅಕ್ಷರಕ್ರ

ಾನು ಾರ ಾದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

25

ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
2 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಅಪ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಡ.
ಶತು್ರ ಗಳ ಉ ಾ್ಸಹಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಡಬೇಡ.
3 ನಿ ಾ್ಕರಣ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳಿಗೆ ಅಪ ಾನ ಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು;
ನೀನು ಒಪು ್ಪವ ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.
5 ನಿನ್ನ ಸ ಾ್ಯ ನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತ ಉಪದೇಶಿಸು;
ನೀನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರು;
ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿರೀ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸುವವ ಾಗಿ,
ನನಗೆ ಾಡಿದ ಮಹೋಪ ಾರಗಳನು್ನ ನೆನಸಿಕೋ.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
ೌವನದ ತಪು ್ಪ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನೂ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಡದೆ,
ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದ ಾಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ.
8 ಯೆಹೋವನು ದ
ಾಳುವೂ, ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾರಿತಪಿ್ಪದವರನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.
9 ಆತನು ದೀನರನು್ನ ತನ್ನ ವಿಧಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ ನಡೆಸುವನು;
ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವನು.
10 ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರಿಗೆ,
ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಾಗರ್ಗಳು ಕೃ ಪೆಯೂ, ಸತ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳವು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಪವು ಬಹು
ೕರ ಾಗಿದೆ;
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅದನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
12
ಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವರೋ
ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆತನು ಬೋಧಿಸುವನು.
13 ಅವರು ಸುಖದಿಂದಲೇ ಇರುವರು;

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 25:13

ಸೆ ಾ.
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ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ನಂತಿರುವನು;
ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನುಭವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
15 ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ
ಾ ಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲದೆ;
ಆತನೇ ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವವನು.
16 ಾನು ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗನೂ, ಾಧೆಪಡುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನೀನು ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು.
17 ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸು;
ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
18 ಾನು ಕುಗಿ್ಗರುವುದನೂ್ನ, ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು.
19 ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಶತು್ರ ಗಳು ಇ ಾ್ದರ ಾ್ಲ;
ಅವರು ಕಡು ವೈ ರತ್ವದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
20 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಉಳಿಸು;
ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನನಗೆ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗ ಾರದು.
21 ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿದೋರ್ಷಭಕಿ್ತಯೂ ಮತು್ತ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಯಲಿ.
22 ದೇವರೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಾಧೆಗಳಿಂದ ವಿ
ೕಚಿಸು.

ಬ ಾ ಾ ್ಕರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂಬ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

26

ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸು.
ಾ ಾದರೋ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಕದಲದೆ ಯೆಹೋವನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸು, ಪರಿಶೀಲಿಸು;
ನನ್ನ ಅಂತರಿಂದಿ್ರ ಯವನೂ್ನ, ಹೃ ದಯವನೂ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸು.
3 ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ಾನು
ೕಸ ಾರರ ಸಹ ಾಸ ಾಡುವವನಲ್ಲ;
ಕಪಟಿಗಳನು್ನ ಸೇರುವವನಲ್ಲ.
5 ನನಗೆ ದುಜರ್ನರ ಕೂಟವು ಅಸಹ್ಯ;
ದುಷ್ಟರ ಸಂಗವು ಬೇಕಿಲ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಎಂದು,
ಕೈ ಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ,
7 ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ವಣರ್ನೆಯ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡು ಾ್ತ,
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಪ್ರ ದ ಣೆ ಾಡುವೆನು.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸವು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರ ಯ;
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವ ಾ್ಥನವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ.
9 ಾಪಿಷ್ಠರ ಾ್ರ ಣದ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡ;
ಕೊಲೆ ಾತಕರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡ.
10 ಅವರ ಕೈ ಗಳು ಬ ಾ ಾ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತವೆ;
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ಅವರ ಬಲಗೈ ಲಂಚದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
11 ಾ ಾದರೋ ನಿದೋರ್ಷಿ
ಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು;
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗಿರು.
12 ನನ್ನ ಾದವು ಸಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ;
ಕೂಡಿದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

27

ಗಂ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಭಕ್ತನ ನಂಬಿಕೆ
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾನು ಾರಿಗೆ ಭಯಪಟೆ್ಟ ನು?
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣದ ಆ ಾರವು;
ಾನು ಾರಿಗೆ ಹೆದರೇನು?
2 ನನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ದುವೈ ರ್ರಿಗಳು
ನನ್ನ ನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದು,
ಾವೇ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದಹೋದರು.
3 ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಡು ಬಂದಿಳಿದರೂ ನನಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ;
ಚತುರಂಗಬಲವು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತರೂ,
ಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು.
4 ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ,
ಆತನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಆತನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ವರವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನೆ್ನೕ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು.
5 ಅ ಾಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸುವನು;
ತನ್ನ ಗು ಾರವೆಂಬ ಆಶ್ರ ಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವನು;
ಪವರ್ತಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ವೈ ರಿಗಳ ಮೇಲೆ,
ನನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು;
ಾನು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ,
ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ
ಡನೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಾದ್ಯ ಾರಿಸುವೆನು.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಗಟಿ್ಟ
ಾಗಿ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ, ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
8 “ನನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾ” ಎಂಬ ನಿನ್ನ
ಾತಿಗೆ,
ಾನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದೇ ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟ ನು.
9 ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತಳ್ಳಬೇಡ.
ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ್ದಯಲ್ಲವೇ;
ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿದ ದೇವರೇ, ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ, ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಡ.
10 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೇನು;
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
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11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ

ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು;
ಹೊಂಚು ಾಕಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಾಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಮ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.
12 ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳೂ ಬೆದರಿಸುವವರೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ;
ಇಂಥ ವೈ ರಿಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಡಬೇಡ.
13 ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವೆನು ಎಂದು ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರು, ದೃ ಢ ಾಗಿರು;
ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರಲಿ;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡೇ ಇರು.

28
ಭಕ್ತನ ಸು್ತತಿ
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಕೇಳದೆ ಇರಬೇಡ.
ನೀನು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಾನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗುವೆನಲ್ಲವೇ.
2 ನೀನು ಾಸಿಸುವ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾ್ಥನದ ಕಡೆಗೆ
ಾನು ಕೈ ಯೆತಿ್ತ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನ ಾ್ಲ;
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು.

3 ನೀನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆಯೂ, ದುಜರ್ನಗಳ ಸಂಗಡಲೂ

ನನ್ನ ನೂ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ.
ಅವರು ಹೊರಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ,
ಒಳಗೆ ಕೇ ಾಗಲಿ ಎಂದು
ೕಚಿಸುವವರು.
4 ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೂ, ಕೆಡುಕಗಳಿಗೂ ಸರಿ
ಾದ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು;
ಅವರು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಾಡು.
5 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರು;
ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನೇ ಹೊರತು ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
7 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವೂ, ಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟೆ್ಟ ನು, ನನಗೆ ಸ ಾಯವು ಉಂಟಾಯಿತು.
ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಹಷಿರ್ಸುವುದು;
ಕೀತರ್ ಾರೂಪ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವೂ,
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸು;
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.
ನೀನು ಅವರ ಕುರುಬ ಾಗಿರು;
ಅವರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಆ ಾರ ಾಗಿರು.

ಮೇಘಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಯೆರೆ 10:13; ಯೆ ಾ 30:30
1 ದೇವದೂತರುಗಳಿ ಾ, ಪರಮಪ್ರ ಾವವು,
ಯೆಹೋವನದೇ, ಯೆಹೋವನದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
2 ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಘನತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ;
ಪರಿಶುದ್ಧತ ್ವವೆಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.
3 ಯೆಹೋವನ ಮ ಾಧ ್ವ ನಿಯು ಮೇಘಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ;
ಪ್ರ ಾವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ಗುಡುಗು ಾ್ತನೆ;
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದ ಜಲ ಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ದನೆ.
4 ಯೆಹೋವನ ಧ ್ವ ನಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಬಲವುಳ್ಳದು್ದ,
ಎಷೊ್ಟೕ ಗಂಭೀರ ಾದದು್ದ.
5 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷಗಳು ದಡಲ್ ಎಂದು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ;
ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನ ಮ ಾದೇವ ಾರುಗಳನೂ್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
6 ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವು ಕರುವಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಸಿ
ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟವು
ಾಡುಕೋಣದ ಮರಿಯಂತೆಯೂ ಾ ಾಡುವ ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
7 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಮಿಂಚುಗಳು
ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
8 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಾಡು ಹೊರ ಾಡುತ್ತದೆ;
ಾದೇಶ್ ಅರಣ್ಯ ವು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ.
9 *ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆಯು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ ಕದಲಿಸುತ್ತದೆ;
ಾಡಿನ ಮರಗಳು ಬರಿ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಆಗ ಆತನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರು, “ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರ ಾವ!” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ಜಲಪ್ರಳಯದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವನು;
ಆತನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಅರಸ ಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವನು.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನು;
ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ಸು ೕಮವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ, ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಯಲಿ್ಲ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
ಕೀತರ್ 6;
ೕ ಾ 10:22
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶಕೊಡದೆ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ನನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದಿ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದಲೂ ಎತಿ್ತದಿಯ ಾ್ಲ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸದೆ ಬದುಕಿಸಿದಿಯ ಾ್ಲ.
4 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
5 ಆತನ ಕೋಪವು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ವೇ;
ಆತನ ಅನುಗ್ರ ಹ ೕ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಇರುವುದು;
*

29:9 ಅಥ ಾ ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆಯು ಗಭರ್ದ ಜಿಂಕೆಗಳು ಈಯುತ್ತವೆ
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ಸಂಜೆಗೆ ದುಃಖವೆಂಬುದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರೂ,
ಮುಂಜಾನೆ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸುವುದು.
6 ಾನಂತೂ ಸುಖದಿಂದಿ ಾ್ದಗ, “ ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೃ ಪೆ ಾಡಿ ಾನಿರುವ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದಿಯ ಾ್ಲ.
ಆದರೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ ಾನು ಕಳವಳಗೊಂಡೆನು.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು; ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಬಿನ್ನವಿಸಿ,
9 “ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಾಭವೇನು?
ಮಣು್ಣ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದೋ? ಅದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಗಳುವುದೇನು?
10 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಕರುಣಿಸು;
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
11 ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿ ಾಡುವಂತೆ
ಾಡಿದಿ;
ಾನು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ,
ಹಷರ್ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ನನಗೆ ಾರಣೆ ಾಡಿಸಿದಿ.
12 ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು;
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು.
2 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿಯೂ, ದುಗರ್ ಾ್ಥನವೂ ಆಗಿರು.
3 ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ, ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ;
ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾರಿತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸು.
4 ಶತು್ರ ಗಳು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಾಕಿದ ಬಲೆ
ಳಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು;
5 ನೀನೇ ನನಗೆ ಆ ಾರವಲ್ಲವೇ;
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದಿ್ದೕ.
6 ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಾ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
7 ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಿರುವೆನು;
ಾನು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಾಧೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಯ ಾ್ಲ.
8 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲಿಲ್ಲ;
ನಿ ಾತಂಕ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಿ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ಕರುಣಿಸು; ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ.

ನನಗುಂಟಾದ

ಾಧೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಗುಡೆ್ಡ ಸೇದಿಹೋಗಿದೆ; ದೇ ಾತ್ಮ ಗಳು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವು.
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10 ನನ್ನ ಜೀವ

ಾನವೆ ಾ್ಲ ದುಃಖದಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಟು್ಟ ಸಿರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಳೆದುಹೋಗು ಾ್ತ ಇದೆ;
*
ನನ್ನ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಸವೆದುಹೋಗಿವೆ.
11 ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಹಿಂಸಕರ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ
ಾದೆನು;
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ನೆರೆಯವರು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಪರಿಚಿತರಿಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭೀತಿಯುಂಟಾಯಿತು;
ನನ್ನ ನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರು ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
12 ಾನು ಸತ್ತವರಂತೆ
ಾರ ಾಪಕಕೂ್ಕ ಾರದವ ಾದೆನು;
ಒಡೆದ ಬೋಕಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
13 ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಒಳ ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಪಿಸುಗುಟು್ಟವ ಾತುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ;
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಭೀತಿಯುಂಟಾಗಿದೆ.
14 ಾ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
15 ನನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದೆ;
ಹಿಂದಟು್ಟವ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡು.
16 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಪ್ರ ಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು;
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು.
17 ಯೆಹೋವನೇ,
ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಶೆಪಡಿಸಬೇಡ.
ದುಷ್ಟರಿಗೇ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗಲಿ; ಅವರು ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಬೀಳಲಿ.
18

ಾರು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಗವರ್ದಿಂದಲೂ, ಕೊಬಿ್ಬ ನಿಂದಲೂ
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳು ಾ್ತರೋ ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಮುಚಿ್ಚಹೋಗಲಿ.
19 ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಲೂ,

ಆಶಿ್ರ ತರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರಗಳೂ
ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಶೇಷ ಾಗಿವೆ.
20 ಮನುಷ ್ಯರ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ಾನಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ

ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಮರೆ ಾಡುತಿ್ತೕ;
ವಿ ಾದಿಸುವ ಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೇ ಾಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸುತಿ್ತೕ.
21 ಮುತಿ್ತಗೆ

ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ನನಗೆ,
ತನ್ನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.
22 ಾನಂತೂ ಭಯ ಾ್ರ ಂತ ಾಗಿ, “ನಿನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟೆ ್ಟ ನು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು;
ಆದರೂ ಾನು
ರೆಯಿಡಲು ನೀನು ಕೇಳಿದಿ.
23 ಭಕ್ತರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ.
ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ.
24 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವರೇ, ದೃ ಢ ಾಗಿರಿ್ರ;
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರಲಿ.
*

31:10 ಅಥ ಾ ಅಪ ಾಧದಿಂದ.
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ಾಪಪರಿ ಾರ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಾಗ್ಯ
ಾವೀದನ ಪದ್ಯ.
1
ಾರ ದೊ್ರ ೕಹವು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿದೆ
ೕ,
ಾರ ಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ
ೕ ಅವನೇ ಧನ್ಯ ನು.
2 ಯೆಹೋವನು
ಾರ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಾರ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಧನ್ಯ ನು.
3 ಾನು ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡದೆ ಇ ಾ್ದಗ,
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನರಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಸವೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.
4 ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ;
ನನ್ನ ಶರೀರದ ಾರವೆ ಾ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಯ ನೀರಿನಂತೆ ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು.
5 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು

ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಮರೆ ಾಡದೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ನೀನು ನನ್ನ ಾಪಗಳ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ.
6 ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರು *ಅಗತ್ಯ

ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲಿ;
ಆಗ ಮ ಾಪ್ರ ಾಹವು ಅಂಥವರನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದೇ ಇಲ್ಲ.
7 ನೀನೇ ನನಗೆ ಮರೆಯು; ನಿರ ಾಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಯುವಿ;
ವಿ ೕಚನಧ ್ವನಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ.
8 ಯೆಹೋವನು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಡೆಯಬೇ

ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವೆನು” ಎಂದು ಅನು್ನ ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
9 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ವಿವೇಕಹೀನ ಾಗಿ ಕುದುರೆಯಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಹೇಸರಗತೆ್ತಯಂ ಾಗಲಿ ಇರಬೇಡಿರಿ;
ಅವುಗಳು ಾರು ಕಡಿ ಾಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಾ್ವಧೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
10 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು;
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟವರನು್ನ ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
11 ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗಿರಿ;
ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತರೇ, ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ.

ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವ ಭಕ್ತ

1 ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉ
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ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ;
ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು ಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.
2 ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ;
ಹತು್ತತಂತಿಗಳ ಸ್ವರಮಂಡಲವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
3 ಆತನ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿರಿ;
ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ
ಡನೆ ಇಂ ಾಗಿ ಾರಿಸಿರಿ.
4 ಯೆಹೋವನ ವಚನವು ಯ ಾಥರ್ ಾದದು್ದ;
ಆತನ ಕೃ ತ ್ಯ ವೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿವೆ.
*

32:6 ಅಥ ಾ ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ನೀನು ದೊರಕುವ ಾಲದಲಿ್ಲ.
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5 ಆತನು ನೀತಿ ಮತು್ತ

ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು;
ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
6 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಾಶವು ಉಂಟಾಯಿತು;
ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಾ್ವ ಸದಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಯಿತು.
7 ನೀರುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
ಾಡಿದವನು ಆತನೇ;
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಜ ಾಶಯಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟವನು ಆತನೇ.
8 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ;
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಹೆದರಲಿ.
9 ಆತನು ನುಡಿದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಯಿತು;
ಆತನು ಆ ಾಪಿಸುತ್ತಲೇ ಸವರ್ವೂ ಾ್ಥಪನೆ ಾಯಿತು.
10 ಯೆಹೋವನು ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳನು್ನ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಅವರ
ೕಚನೆಗಳನು್ನ ನಿಷ್ಫಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
11 ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನೆ
ೕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿಯೇ ನಿಲು್ಲವುದು;
ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
12
ಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ,
ಾವ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಸ್ವಕೀಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
13 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ;
14 ಾನಿರುವ ಾ್ಥನದಿಂದ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸು ಾ್ತನೆ.
15 ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ,
ಅವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಿವೇಚಿಸುವವನೂ ಆತನೇ.
16 ಮ ಾ ಸೇ ಾಬಲದಿಂದಲೇ
ಾವ ಅರಸನಿಗೂ ಜಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಾವ ಶೂರನೂ ಅಧಿಕ ಾದ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಸುರ ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕುದುರೆಯು ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲ;
ಅದು ತನ್ನ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದ ಾರನೂ್ನ ರ ಸ ಾರದು.
18 ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಕಟಾ ಸು ಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವರನು್ನ ಲ ಸು ಾ್ತನೆ.
19 ಅವರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು;
ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸುವನು.
20 ನಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಾದಿದೆ;
ನಮ್ಮ ಸ ಾಯವೂ, ಗು ಾಣಿಯೂ ಆತನೇ.
21 ಆತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ಸಂತೋಷಿಸುವುದು;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
22 ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.

ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಭಕ್ತ ಾಲಕನೆಂದು ವಣಿರ್ಸುವ ಇಬಿ್ರ ಯ
ಅಕ್ಷರಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ಕೀತರ್ನೆ
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ಾವೀದನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟಾಗ ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
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ಆತನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದು.
2 ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರುವುದು;
ಇದನು್ನ ದೀನರು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸುವರು.
3 ನನೊ್ನಡನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ;
ಾವು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಘನಪಡಿಸೋಣ.
4 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ *ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು,

ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಭೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
5 ಆತನನೆ್ನೕ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದವರು ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದರು;
ಅವರ ಮುಖವು ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
6 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ರೆಯಿಡಲು,
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ ಾಧೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
7 ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಸುತ್ತಲು,
ಆತನ ದೂತನು ದಂಡಿಳಿಸಿ, ಾವ ಾಗಿದು್ದ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಸ
ೕರ್ತ್ತಮನೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಧನ್ಯರು.
9 ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ;
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗ ಾದರೋ ಹೊಟೆ್ಟ ಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿ ಾವು;
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಾವ ಒಳಿತಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.
11 ಮಕ್ಕಳಿ ಾ, ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಾನು ಯೆಹೋವನ ಭಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವೆನು.
12 ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ವು ಬೇಕೋ?
ಬಹುದಿನ ಬದುಕಿ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ?
13 ಾ ಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಾದುಕೋ;
ವಂಚನೆಯ ಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೋ.
14 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡು;
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾರೈ ಸಿ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಡು.
15 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಟಾ ಸು ಾ್ತನೆ;
ಅವರು
ರೆಯಿಡು ಾಗ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
16 ಕೆಡುಕರಿಗೋ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪದ ಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವನು;
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರ ನೆನಪೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
17 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
18 ಮುರಿದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೆರ ಾಗು ಾ್ತನೆ;
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
19 ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ,
ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
20 ಆತನು ಅವನ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಮುರಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
21 ದುಷ್ಟ ನ ಕೆಡುಕು ಅವನನೆ್ನೕ ಕೊಲು್ಲವುದು;
*

34:4 ಅಥ ಾ ಹುಡುಕಿದೆನು.
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ನೀತಿವಂತನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು.
22 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ವಿ
ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಆಶಿ್ರ ತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈ ರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿ ಾಪನೆ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 7
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ
ಾಡುವವರೊಡನೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡು.

ಾಡು;

2 ಖೇಡ್ಯ ಮತು್ತ ಗು

ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲ.
3 ನೀನು ಭಜಿರ್ಯನೂ್ನ ಾಗೂ ಯುದ್ಧದ ಕೊಡಲಿಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದು,
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸು;
“ ಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ” ಎಂದು ಅಭಯಕೊಡು.
4 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಹೊಂದಲಿ;
ನನಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವವರು ಕಳವಳದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಲಿ.
5 ಅವರು ಾಳಿ ಾರಿಸುವ ಹೊಟಿ್ಟ ನಂ ಾಗಲಿ;
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡಲಿ.
6 ಕತ್ತಲೆಯೂ, ಜಾರಿಕೆಯೂ ಇರುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.
7 ಅವರು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನಗೆ ಬಲೆ
ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ;
ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಅವನಿಗೆ ಾಶನವು ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಬರಲಿ;
ಾನು ಾಸಿದ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಾನೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.
ಾನು ತೋಡಿದ ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ ಾನೇ ಬಿದು್ದಹೋಗಲಿ.
9 ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಯೆಹೋವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹಷರ್ವುಂಟಾಗುವುದು;
ಆತನಿಂ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆನಂದಪಡುವೆನು.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ಕುಗಿ್ಗದವನನು್ನ ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಯಿಂದಲೂ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವನನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವವನಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ ಸು ಾತನೇ,
“ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೇಳುವವು.
11 ಾ್ಯ ಯವಿರುದ್ಧ ಾ ಗಳು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ;
ಾನರಿಯದ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತರೆ.
12 ಅವರು ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರವನೆ್ನೕ
ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಾನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವ ಾದೆನು.
13 ಾ ಾದರೋ ಅವರ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಲದಲಿ್ಲ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟ ನೆ ್ನೕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದನು;
ಉಪ ಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ನೋಯಿಸಿದೆನು.
*ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ಕೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.
14 ಅಸ್ವ ಸ್ಥ

ಾದವನನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೋ, ಅಣ್ಣ ನೋ ಎಂದು ಾವಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು;
ಾಯಿ ಸತ್ತದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ದುಃಖಿಸುವವನಂತೆ ಾನು ತಲೆ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತದೆ್ದನು.

*

35:13 ಅಥ ಾ ನನ್ನ ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ತಿರುಗಿತು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 35:15

785
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15 ಆದರೂ ನನಗೆ ಆಪತು್ತ ಬಂ

ಾಗ,
ಅವರು ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು;
ನಿ ಾ ಾರಣ ಾಗಿ ಈ ಭ್ರ ಷ ್ಟರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕೊಂ ಾಡಿದರು,
ಸೂರೆ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
16 ಆ ಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವ ಮೂಖರ್ರ ಸಂಗಡ,
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲಕಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
17 ಕತರ್ನೇ, ಇನೆ್ನಷ ್ಟರ ವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮ ನೆ ನೋಡು ಾ್ತ ಇರುವಿ?
ಅವರ ಅ ಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
ನನ್ನ ಪರಮಪಿ್ರ ಯ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಆ ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸು.
18 ಆಗ ಾನು ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಬಹುಜನರ ಮುಂದೆ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
19 ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲದ ವಿರೋಧಿಗಳು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡ;
ನಿ ಾ್ಕರಣ ವೈ ರಿಗಳ ಕಣು್ಣಸನೆ್ನ ಗೆ ಆಸ್ಪದಕೊಡಬೇಡ.
20 ಅವರ
ಾತುಗಳು ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದವುಗಳಲ್ಲ;
ದೇಶದ ಾಧುಜನರನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ೕಸವನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸು ಾ್ತರೆ.
21 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಾಯಿಕಿಸಿದು, “ಆ ಾ, ಆ ಾ, ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಕಂಡಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.
22 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನೋಡಿದಿಯಲ್ಲವೇ;
ಸುಮ್ಮ ನಿರಬೇಡ;
ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
23 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಎದು್ದ ನನ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸು;
ನನ್ನ ಕತರ್ನೇ, ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನನ್ನ ವಿ ಾದವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು.
24 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡು;
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವುದಕೆ್ಕ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರ ಾರದು.
25 ಆ ಾ, ನಮ್ಮ ಆಶೆ ನೆರವೇರಿತು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶವಿರ ಾರದು;
†ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆಂದು ಅವರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
26 ನನ್ನ ಕೇಡಿನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವವರೆಲ್ಲರು ಆ

ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಹೊಂದಲಿ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸಿ ಆತ್ಮ ಸು್ತತಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರು,
ಅವ ಾನವನೂ್ನ, ಅಪಕೀತಿರ್ಯನೂ್ನ ಹೊಂದಲಿ.
27 ನನ್ನ ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥಪನೆಯನು್ನ ಬಯಸುವವರು
ಆನಂದದೊಡನೆ ಜಯಧ ್ವನಿ ಾಡಲಿ;
ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಹಿತವನು್ನ ಕೋರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಎಂದು ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳುವವ ಾಗಲಿ.
28 ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ವಣಿರ್ಸುವುದು.

ದುಷ್ಟರ ದುಲರ್ಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ದೇವರ ಮ ಾಪಿ್ರ ೕತಿ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಾಪವು ದುಷ್ಟ ನ ಮನಸಿ್ಸ ನೊಳಗೆ ನುಡಿಯುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಅವನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಅದು ಅವನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ, “ನಿನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹವು ಬೈ ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ನಿನಗೆ ಕೇಡು ತರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಊದಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
†

35:25 ಅಥ ಾ ಅವನನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆಂದು.

ಾವೀದನ
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ಾಯಿಂದ ಕೆಡುಕೂ, ವಂಚನೆಯೂ ಬರುತ್ತವೆ;
ವಿವೇಕ ಾಗರ್ವನೂ್ನ, ಪರಹಿತವನೂ್ನ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
4 ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರು ಾಗಲೂ ಕೆಡುಕನೆ್ನೕ
ೕಚಿಸುತಿ್ತರುವನು;
ದುಷ್ಟ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ; ಎಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯಕೂ್ಕ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಆ ಾಶದಷು್ಟ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಮೇಘ ಾಗರ್ವನು್ನ ಮುಟು್ಟತ್ತದೆ.
6 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ದಿವ್ಯ ಪವರ್ತಗಳಂತೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವು ಮ ಾ ಾಗರದಂತೆಯೂ ಇವೆ;
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಮೃ ಗಗಳನೂ್ನ ಸಂರ ಸುತಿ್ತೕ.
7 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ;
ಾನವರು ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
8 ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸುತಿ್ತೕ;
ನಿನ್ನ ಸಂಭ್ರ ಮಪ್ರ ಾಹದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾನ ಾಡಿಸುತಿ್ತೕ.
9 ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ ಉಂಟ ಾ್ಲ;
ನಿನ್ನ ತೇಜಸು್ಸ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
10 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ದಯ ಾಲಿಸು;
ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿರಂತರವೂ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
11 ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಾಲಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬೀಳಿಸಬೇಡ;
ದುಜರ್ನರಿಂದ ಾವು ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗದಂತೆ ಾಡು.
12 ಇಗೋ, ಕೆಡುಕರು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಏಳ ಾರದೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
3 ಅವನ

ಸದ್ಭಕ್ತರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಇಬಿ್ರ ಯ
ಅಕ್ಷರಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ಕೀತರ್ನೆ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 39; 73
1 ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ ನೋಡಿ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ;
ದು ಾಚಾರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಪಡಬೇಡ.
2 ಅವರು ಹುಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಬೇಗ ಒಣಗಿಹೋಗುವರು;
ಹಸಿರು ಸಸಿಯಂತೆ ಾಡಿಹೋಗುವರು.
3 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡು;
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು.
4 ನೀನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು;
ಆಗ ಆತನು ನಿನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
5 ನಿನ್ನ ಭೂ
ಾತೆ್ರ ಯ ಚಿಂತೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಭರವಸದಿಂದಿರು;
ಆತನೇ ಅದನು್ನ ಾಗಿಸುವನು.
6 ಆತನು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಉದಯದ ಬೆಳಕಿನಂತೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ತೇಜಸಿ್ಸ ನಂತೆಯೂ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸುವನು.
7 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಂತ ಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಾದಿರು;
ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದುವವನನು್ನ ನೋಡಿ ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ.
8 ಕೋಪವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೋ; ರೋಷವನು್ನ ಬಿಡು.
ತಳಮಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ; ಕೆಡುಕಿಗೆ ಾರಣ ಾದೀತು.
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ಾಕಲ್ಪಡುವರು;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವರೇ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
10 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ ದುಷ್ಟ ನು ಾಣಿಸದೆ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು;
ಅವನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಅವನು ಸಿಕು್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ.
11 ಆದರೆ ದೀನರು ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು;
ಅವರು ಮ ಾ ೌಖ್ಯ ದಿಂದ ಆನಂದಿಸುವರು.
12 ದುಷ್ಟ ನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತನೆ;
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಹಲು್ಲಕಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
13 ಆದರೆ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ ಶಿ ಾ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನಗು ಾ್ತನೆ.
14 ದುಷ್ಟರು ದೀನದರಿದ್ರರನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದಿ ಾ್ದರೆ;
ಯ ಾಥರ್ರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
15 ಆದರೆ ಅವರ ಕತಿ್ತ ಅವರ ಎದೆಯನೆ್ನೕ ಇರಿದುಬಿಡುವುದು;
ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಸಿಡಿದು ಮುರಿದುಹೋಗುವವು;
16 ದುಷ್ಟರ ಮ ಾಸಮೃ ದಿ್ಧಗಿಂತಲೂ ನೀತಿವಂತನ ಬಡತನವೇ ಲೇಸು.
17 ದುಷ್ಟರ ತೋಳುಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗುವವು;
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.
18 ಯೆಹೋವನು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಜೀವ ಾನವನು್ನ ಲ ಸು ಾ್ತನೆ;
ಅವರ ಸ್ವತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
19 ಅವರಿಗೆ ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅಪ ಾನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.
20 ದುಷ್ಟರೋ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು;
ಯೆಹೋವನ ವೈ ರಿಗಳು ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳ ಸೊಗಸಿನಂತಿದು್ದ ಾಯ ಾಗುವರು.
ಅವರು ಹಬೆಯಂತೆ ತೋರಿ ಅಡಗಿಹೋಗುವರು.
21 ದುಷ್ಟ ನು ಾಲ ಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರಿಸ ಾರದೆ ಹೋಗುವನು;
ನೀತಿವಂತನು ಪರೋಪ ಾರಿ ಾಗಿ ಧಮರ್ಕೊಡುವನು.
22 ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವು
ಾರಿಗಿರುವುದೋ ಅವರು ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು;
ಆತನ ಾಪವು ಾರಿಗಿರುವುದೋ ಅವರು ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವರು.
23 ಸತು್ಪರುಷನ ಗತಿ ಾ್ಥಪನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ,
ಆತನು ಅವನ ಪ್ರ ವತರ್ನೆಯನು್ನ ಮೆಚು್ಚ ಾ್ತನೆ.
24 ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಏಳದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಉ ಾ್ಧರ ಾಡುವನು.
25 ಾನು ಾಲಕ ಾಗಿದೆ್ದನು, ಈಗ ವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಈ ವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಭಿ ಬೇಡಿ ತಿನು್ನವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
26 ಅವನು
ಾ ಾಗಲೂ ಧಮಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಹಣ ಸ ಾಯವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.
27 ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಹೋಗದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡು;
ಆಗ ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವಿ.
28 ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಮೆಚು್ಚವವನು;
ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ. ಅವರು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು.
ದುಷ್ಟರ ಸಂತತಿ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವುದು.
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29 ನೀತಿವಂತರೋ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವ

ಾಗಿ,
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು.
30 ನೀತಿವಂತನ ಾಯಿಯು ಸು ಾನವನು್ನ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ,
ಅವನ ಾಲಿಗೆ ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
31 ದೇವರ ಧ
ೕರ್ಪದೇಶವು ಅವನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲರುವುದು;
ಅವನು ಜಾರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
32 ದುಷ್ಟ ನು ಹೊಂಚು ಾಕಿ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಸಮಯನೋಡು ಾ್ತನೆ.
33 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಅವರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
34 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವ ಾಗಿ ಆತನ
ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸು;
ಆಗ ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ತಂದು ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು;
ದುಷ್ಟರು ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿ.
35 ದುಷ್ಟ ನು ಭೀಕರ ಾಗಿ ಸ್ವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹಸಿ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರದಂತೆ *
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದನು.
36 ತರು ಾಯ † ಾನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ,
ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದನು,
ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
37 ಒಳೆ್ಳೕ ನಡತೆಯುಳ್ಳವನನು್ನ ನೋಡು,
ಯ ಾಥರ್ನನು್ನ ಲ ಸು;
ಾಂತನಿಗೆ ಸಂ ಾನವೃ ದಿ್ಧ ಆಗುವುದು.
38 ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವರು;
ದುಷ್ಟರ ಸಂ ಾನವು ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವುದು.
39 ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ;
ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ ದುಗರ್ ಾ್ಥನ.
40 ಯೆಹೋವನು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಬಿಡುವನು;
ಅವರು ಆತನ ಆಶಿ್ರ ತ ಾದುದರಿಂದ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ ಸುವನು.

ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವ ಭಕ್ತನು ದೇವರ ಸ ಾಯವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದು
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ; ಾಪ ಾಥರ್ ನೈ ವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ
ಕೀತರ್ 6; ಪ್ರ ಾ 3; ಾಜ 2:2; 6:15; 24:7,8
1 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಡ;
ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.
2 ನಿನ್ನ ಾಣಗಳು ನನೊ್ನಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕವೆ;
ನಿನ್ನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರ ಾಗಿದೆ.
3 ನಿನ್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆ ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಾಪದಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ೕಮವಿಲ್ಲ.
4 ನನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ವೆ;
*

ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.

37:35 ಹಸಿ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರದಂತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಬನೋನ್ ದೇಶದ ದೇವ ಾರಿನಂತೆ.

†

37:36 ಅಥ ಾ ಅವನು.
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ಅವು ಹೊರ ಾರದಷು್ಟ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಯಂತಿವೆ.
5 ನನ್ನ ಮೂಖರ್ತನದ ಫಲ ಾದ ಾಸುಂಡೆಗಳು,
ಕೀವು ಸೋರಿ ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದ ಾರುತಿ್ತದೆ.
6 ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗದೆ್ದೕನೆ;
ಾ ಾಗಲೂ ದುಃಖದಿಂದ ವಿ ಾರಿ ಾಗಿ ಅಲೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
7 ನನ್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಉರಿಬಡಿದಂತಿದೆ;
ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ೕಮವಿಲ್ಲ.
8 ನನಗೆ
ೕಮುಹಿಡಿದಂತಿದೆ;
ಬಹಳ ಮನಗುಂದಿದವ ಾದೆನು.
ಹೃ ದಯದ ಸಂಕಟದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
9 ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಅಪೇ ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು;
ನನ್ನ ನಿಟು್ಟ ಸಿರು ನಿನಗೆ ಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ.
10 ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಯಿತು;
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳೂ
ಾ್ಬ ಗಿ ಹೋದವು.
11 ನನ್ನ ಆಪ್ತಸೆ ್ನೕಹಿತರು ಮತು್ತ
ತೆ ಾರರು,
ನನ್ನ ರೋಗವನು್ನ ನೋಡಿ ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ದೂರ ನಿಲು್ಲ ಾ್ತರೆ.
12 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆನು್ನವವರು ನನಗೆ ಉರುಲುಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಕೋರುವವರು ನನಗೆ ಾಶನವನೆ್ನೕ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು,
ಾ ಾಗಲೂ
ೕಸವನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
13 ಾನಂತೂ ಕಿವುಡನಂತೆ ಕೇಳದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಮೂಕನಂತೆ ಾಯಿ ತೆರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
14 ಾನು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದವನಂತೆಯೂ,
ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಕೊಡ ಾರದವನಂತೆಯೂ ಆದೆನು.
15 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವವನು.
16 “ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗ ಾರದು;
ಾನು ಜಾರಿಬಿದ್ದರೆ ಹಿಗ್ಗ ಾರದು” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
17 ನನಗೆ ಆಪತೆ್ತೕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ;
ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಂಕಟವಿದೆ.
18 ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೇ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ ವ್ಯ ಸನವುಂಟಾಯಿತು.
19 ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ಚುರು ಾದವರೂ, ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರು ಬಹು ಜನ.
20 ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ,
ನನ್ನ ಎದು ಾಳಿಗಳು ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಅಪ ಾರವನೆ್ನೕ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.
21 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ;
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ದೂರ ಾಗಿರಬೇಡ.
22 ನನ್ನ ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ,
ಬೇಗ ಬಂದು ಸ ಾಯ ಾಡು.

ಮನುಷ ್ಯ ನ ಅಸಿ್ಥರತೆಯನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಯೆದೂತೂನನ ಾಗದ ಪ್ರ ಾರ
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 “ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಾಪಕೆ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರುವೆನು,
ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರು ಾಗ ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
2 ಾನು
ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು;
ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನದರೂ ಆಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನಿದೆ್ದನು;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂಕಟವು ಹೆಚಿ್ಚತು.
3 ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಆತಂಕದಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ;
ಾನು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ೕಚಿಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಾಪ ಹೆಚಿ್ಚತು.
ಆಗ ಾನು ಾಯಿ ಬಿಟು್ಟ,
4 “ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಅವ ಾನವುಂಟೆಂದೂ,
ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದೂ,
ಾನು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಸಿ್ಥರನೆಂದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.
ಾಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ;
ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಾಲ ನಿನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ” ಅಂದೆನು.
ಮನುಷ ್ಯ ನೆಂಬವನು ಎಷು್ಟ ಸಿ್ಥರನೆಂದು ಕಂಡರೂ ಬರಿ ಉಸಿರೇ.
5 ನನ್ನ ಆಯುಷನು್ನ ಗೇಣುದ್ದ

6 ನರರು

ಾ ಾರೂಪ ಾದ ನೆರಳಿನಂತೆ ಸಂಚರಿಸುವವರು;
ಅವರು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಾಡುವವರು;
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಅದು ಾರ ಾ ಾಗುವುದೋ ಾವೇ ತಿಳಿಯರು.
7 “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಕತರ್ನೇ, ಾನು ಇನು್ನ
ಾವುದಕೆ್ಕ ಾದುಕೊಳ್ಳಲಿ?
ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿರೀ .
8 ಎ ಾ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡು;
ಮೂಖರ್ರ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.
9 ನೀನೇ ಇದನು್ನ ಬರ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಏನೂ ಹೇಳದೆ ೌನ ಾಗಿರುವೆನು.
10 ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ತೊಲಗಿಸು;
ನಿನ್ನ ಕೈ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಾಯುವ ಾಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
11 ನೀನು ನರನನು್ನ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಗದರಿಸಿ ಶಿ ಸು ಾಗ,
ಅವನ ಚೆಲುವಿಕೆಯು ನುಸಿ ಹತಿ್ತತೋ ಎಂಬಂತೆ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮನುಷ ್ಯ ನೆಂಬವನು ಬರಿ ಉಸಿರೇ.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ

ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು;
ನನ್ನ
ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡು, ಸುಮ್ಮ ನಿರಬೇಡ.
ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆಯೇ ಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆಹೊಕಿ್ಕರುವ ಪ್ರ ಾಸಿಯೂ,
ಪರದೇಶದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
13 ಾನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು,
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ
ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇ ಾ.”

ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದು

ಸೆ ಾ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಾನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ನಿರೀ ಸಿಯೇ ನಿರೀ ಸಿದೆನು;
ಆತನು ನನ್ನ
ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಲ ಸಿದನು.
2 ನನ್ನ ನು್ನ ಾಶನದ ಗುಂಡಿ
ಳಗಿಂದ ಎತಿ್ತದನು;
ಕೆಸರಿನೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತೆಗೆದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಾನು ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
3 ಆತನು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೇ.
ಆತನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವರು.
4
ಾರು *ಅಹಂ ಾರಿಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲಯೂ,

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 40:14

ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರದೆ,
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ನಂಬು ಾ್ತನೋ, ಅವನೇ ಧನ್ಯ ನು.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ದೇವರು
ಾರು?
ನಮ್ಮ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಶೇಷ ಾಗಿವೆ;
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇ ೕಣವೆಂದರೆ ಅ ಾಧ್ಯ;
ಅವು ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾಗಿವೆ.
6 ಯಜ್ಞನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ;
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ನೀನು ಅಪೇ ಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಶ್ರ ವಣಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದಿ.
7 ಆಗ ಾನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯ ವು ಗ್ರ ಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆ.
8 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು;
ನಿನ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲದೆ” ಅಂದೆನು.
9 ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಾಧಿಸಿದ ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ,
ಾರಳ ಾಗಿ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು;
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
10 ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಾಧನೆಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆನು;
ನಿನ್ನ ಕೃ ಾಸತ್ಯ ತೆಗಳನು್ನ ಮ ಾಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಅಗಲಿಸಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಕೃ ಾಸತ್ಯ ತೆಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಡಲಿ.
12 ಏಕೆಂದರೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಆಪತು್ತಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ನನ್ನ ಾಪಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತವೆ,
ನನಗೆ ದಿಕೆ್ಕೕ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿವೆ,
ಾನು ಎದೆಗುಂದಿ ಹೋದೆನು.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು;
ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಸ ಾಯ ಾಡು.
14 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯನೋಡುವವರು,
ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಹೊಂದಲಿ;
*

40:4 ಅಥ ಾ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ.
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ನನ್ನ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು ಅಪ ಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಲಿ.
15 ಆ ಾ, ಆ ಾ ಎಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವವರು,
ತಮಗೆ ಆಗುವ ಅವ ಾನದಿಂದ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳಲಿ.
16 ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೋರುವವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ನಿನ್ನ ಜಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು, “ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನು” ಎಂದು
ಹೇಳುವವ ಾಗಲಿ.
17 ಾ ಾದರೋ ಕುಗಿ್ಗದವನೂ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕನು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯಕನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ;
ತಡ ಾಡಬೇಡ.

ರೋಗ ಮತು್ತ ಶತು್ರ ಾಧಿತನ
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ರೆ

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸುವವನು ಧನ್ಯ ನು;
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ರ ಸುವನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಉಳಿಸುವನು;
ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಧನ್ಯ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ!
3 ಅವನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರು ಾಗ,
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನು;
ಅವನ ರೋಗವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ ಾ್ವಮೀ.
4 ಾನಂತೂ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡು” ಅಂದೆನು.
5 ನನ್ನ ಾನಿಯನು್ನ ಅಪೇ ಸುವ ಶತು್ರ ಗಳು, “ಅವನು
ಾ ಾಗ ಸ ಾ್ತನು?
ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದೀತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
6 ಅವರಲೊ್ಲಬ ್ಬ ನು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಕಪಟದ
ಾತ ಾಡುವನು;
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತನೆ.
7 ನನ್ನ ಹಗೆಯವರೆಲ್ಲರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಗುಜುಗುಜು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
*ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ.
8 “ಅವನನು್ನ ಅ

ಾಧ್ಯರೋಗ ಹಿಡಿದಿದೆ;
ಅವನು ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
9 ಾನು
ಾರನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದನೋ,
ಾರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೋ,
ಅಂತಹ ಆಪ್ತಸೆ ್ನೕಹಿತನು ನನಗೆ ಾಲನು್ನ ಅಡ್ಡಗೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ಕರುಣಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಏಳುವಂತೆ
ಾಡು;
ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು.
11 ಶತು್ರ ಗಳ ಜಯಧ ್ವ ನಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೇ
ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ ನನಗುಂಟೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
12 ನಿದೋರ್ಷಿ
ಾದ ನನ್ನ ಾ್ನದರೋ ನೀನು ಉ ಾ್ಧರ ಾಡಿ,
*

41:7 ಅಥ ಾ ನನಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸು ಾ್ತರೆ.
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ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವಿ.
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್.

ದಿ್ವತೀಯ ಾಗವು 42 - 72
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ದೇ ಾಂತರದಲಿ್ಲರುವ ಭಕ್ತನು ದೇವದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ
ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಕೋರಹೀಯರ ಪದ್ಯ.
1 ದೇವರೇ, ಾ
ಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನು್ನ ಹೇಗೋ,
ಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
2 ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇವರಿ ಾಗಿ, ಚೈ ತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾರೈ ಸುತ್ತದೆ;
ಾನು ಾ ಾಗ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವೆನೋ?
3 “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಜನರು
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವುದರಿಂದ,
ಹಗಲಿರುಳು ನನಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರೇ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.
4 ಾನು ಭಜನೋತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ,
ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡು ಾ್ತ, ಸೊ್ತೕತ್ರ ಪದಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ,
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದದ್ದನೆ ್ನೕ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು,
ನನೊ್ನಳಗೆ ಾನೇ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
5 ನನ್ನ ಮನವೇ, ನೀನು ಕುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿರುವುದೇನು?
ಹೀಗೆ ವ್ಯ ಥೆಪಡುವುದೇಕೆ?
ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು; ಆತನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಇನೂ್ನ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
6 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ;
ಆದುದರಿಂದ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ದೇಶ,
ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತ, ಮಿ ಾರ್ ಬೆಟ್ಟ ಇವುಗಳಲಿ್ಲರುವವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
7 ನಿನ್ನ ಜಲ ಾತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮ ಾ
ೕಷವು
ಒಂದು ಪ್ರ ಾಹವು ಮತೊ್ತಂದು ಪ್ರ ಾಹವನು್ನ ಕರೆಯುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತಿರುವುದು.
ಾಗೆಯೇ ನೀನು ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದ ದುಃಖ ಪ್ರ ಾಹದ ತೆರೆಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಾಟಿಸಿದಿಯ ಾ್ಲ.
8 ಯೆಹೋವನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನು;
ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ಕೀತರ್ನೆ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದು.
ನನ್ನ ಜೀ ಾ ಾರಕ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು.
9 ಾನು ನನ್ನ ಶರಣನಿಗೆ, “ದೇವರೇ, ಏಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ?
ಾನು ಏಕೆ ಶತು್ರ ಾಧೆಯಿಂದ ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ವಿ ಾರಿ ಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕು?” ಎಂದು
ರೆಯಿಡುವೆನು.
10 ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು, “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ ಮುರಿದ ಾಗಿವೆ.
11 ನನ್ನ ಮನವೇ, ನೀನು ಕುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿರುವುದೇನು?
ಹೀಗೆ ವ್ಯ ಥೆಪಡುವುದೇಕೆ? ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ಆತನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನೂ, ದೇವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾನು ಇನೂ್ನ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
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1 ದೇವರೇ,

ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸು;
ನನಗೋಸ್ಕರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ನಡೆಸಿ ಭಕಿ್ತ ಇಲ್ಲದ ಜ ಾಂಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸು,
ದು ಾಚಾರಿಗ ಾದ
ೕಸ ಾರರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
2 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ದುಗರ್ ಾ್ಥನವಲ್ಲವೇ;
ಏಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟೆ್ಟ?
ಾನು ಏಕೆ ಶತು್ರ ಾಧೆಯಿಂದ ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ವಿ ಾರಿ ಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕು?
3 ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಪ ್ರ ಸನ್ನತೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸು;
ಅವು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪವರ್ತಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಬರ
4 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ,
ನನ್ನ ಆನಂದನಿಧಿ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಸೇರಿ,
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
5 ನನ್ನ ಮನವೇ, ನೀನು ಕುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿರುವುದೇನು? ಹೀಗೆ ವ್ಯ ಥೆಪಡುವುದೇಕೆ?
ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ಆತನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನೂ, ದೇವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾನು ಇನೂ್ನ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.

ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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1 ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಹಗ್ರ ದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಕೋರಹೀಯರ ಪದ್ಯ.
ಕೀತರ್ 79
1 ದೇವರೇ, ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ;
ಅವರೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
2 ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವೇ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನೆ್ನೕ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ;
ನೀನು ಆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ವರನು್ನ ಹಬಿ್ಬ ಸಿದಿ.
3 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕತಿ್ತಯೇ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲ, ಬಲಗೈ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆ ಅವರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವು;
ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಸ ಾ ಾಲ ಅವರಿಗಿತ್ತ ಾ್ಲ.
4 *ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಅರಸನು;
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾತನು.
5 ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆವು;
ನಿನ್ನ ಾಮಧೇಯದ ಬಲದಿಂದ ಎದು ಾಳಿಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವೆವು.
6 ಾನು ನನ್ನ ಬಿಲಿ್ಲ ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.
7 ಹಿಂಸಕರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ನೀನೇ;
ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
8 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ
ಾ ಾಗಲೂ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ;
ನಿನ್ನ ಾಮವನೆ್ನೕ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಕೀತಿರ್ಸುವೆವು.
9 ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ನು ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ, ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದಿ;
*

44:4 ಅಥ ಾ ನೀನೇ ನನ್ನ ಅರಸನು, ಓ ದೇವರೇ,
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ನಮ್ಮ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ ಸಂಗಡ ನೀನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
10 ಾವು ಹಗೆಗಳಿಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದಿ;
ನಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇ ಾದ ಾಗೆ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
11 ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಕುರಿಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದಿ;
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಚದರಿಸಿದಿ್ದೕ.
12 ನೀನು
ಾವ ಾಭವನೂ್ನ ಹೊಂದದೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜನ ಾಗಿ,

ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
13 ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದಿ;
ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ, ಕುಚೋದ್ಯಕೂ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದಿ.
14 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯರ ಾದೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಡಿದಿ;
ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
15 ದೂಷಕರ ನಿಂ ಾವಚನಗಳಿಂದಲೂ,
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ವೈ ರಿಗಳ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದಲೂ,
16 ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅವ ಾನವು
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ;
ಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದೆ.
17 ಾವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮರೆಯದೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಮೀರದೆಯೂ ಇದ್ದರೂ;
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯ ಾ್ಲ!
18 ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ;
ನಮ್ಮ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ನಿನ್ನ ಾರಿಯಿಂದ ತೊಲಗಲಿಲ್ಲ.
19 ಆದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಪಜಯಪಡಿಸಿ ನರಿಗಳಿರುವ ಾಡ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?
ಮರಣದ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕವಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?
20 ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಮರೆತು,
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತದ್ದರೆ,
21 ಹೃ ದಯದ ರಹಸ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾದ ದೇವರು,
ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ ೕ?
22 ದೇವರೇ, ಾವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿ
ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ಜನರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಯು್ಗರಿಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
23 ಕತರ್ನೇ, ಏಕೆ ನಿದಿ್ರ ಸುತಿ್ತೕ? ಎಚ್ಚರ ಾಗು;
ಏಳು, ಸ ಾ ಾಲಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.
24 ಏಕೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿದಿ್ದ?
ನಮಗಿರುವ ಾಧೆಗಳನೂ್ನ, ಹಿಂಸೆಗಳನೂ್ನ ಏಕೆ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ?
25 ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣವು ಧೂಳಿನವರೆಗೂ ಬಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ;
ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
26 ಎದು್ದ ಬಂದು ಸ ಾಯ ಾಡು;
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸು.

ಾಜನ ವಿ ಾಹದ ವಣರ್ನೆ
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1 ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಕೋಶನಿ್ನೕಮ್ ಎಂಬ
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಕೋರಹೀಯರ ಪದ್ಯ; ಪೆ್ರ ೕಮಗೀತೆ.
ಯೆ ಾ 61:10-62:5
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1 ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ತವಕಪಡುತ್ತದೆ;

ಾನು ಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಪದ್ಯ ವನು್ನ ರಚಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬರಹ ಾರನ ಲೇಖನಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
2 ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಿಂತ ಅತಿಸುಂದರನು;
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳು ಬಹು ಮಧುರ;
ಇದರಿಂದಲೇ ದೈ ಾನುಗ್ರ ಹವು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವಷ ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ.
3 ಶೂರನೇ, ಮಹಿಮೆ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೋ.
4 ಸತ್ಯ ತೆ, ದೈ ನ ್ಯ, ನೀತಿಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸಕಲ ವೈ ಭವದೊಡನೆ ಾಹನರೂಢ ಾಗಿ,
ವಿಜ
ೕತ್ಸವದೊಡನೆ ಹೊರಡು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಭಯಂಕರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲಿ.
5 ನಿನ್ನ ಾಣಗಳು ಮ ಾತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿರುವವು;
ಅವು ಾಜನ ಶತು್ರ ಗಳ ಎದೆಯನು್ನ ಭೇದಿಸುವವು;
ಶತು್ರ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಾದದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವವು.
6 *ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸಿಂ ಾಸನವು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡವು ಾ್ಯಯ ದಂಡ ಾಗಿದೆ.
7 ನೀನು ಧಮರ್ವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತ, ಅಧಮರ್ವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತ;
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ
ತೆ ಾರರಿಗಿಂತ,
ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿ, ಪರ ಾನಂದತೈ ಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
8 ನಿನ್ನ ವಸ್ತ ಗಳೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತಬೋಳ, ಾಲಿ್ಚ ನಿ ್ನ, ಚಂದನಗಳಿಂದ
್ರ
ಎಷೊ್ಟೕ ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿವೆ;
ಗಜದಂತ ಅರಮನೆಗ ಳಗೆ ಉತ್ಕ ೃ ಷ ್ಟ ಾದ ಾದ್ಯ ಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆನಂದಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
9 ನಿನ್ನ ಸಿ್ತ ೕಪರಿ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಜಕು ಾರಿಯರೂ ಇ ಾ್ದರೆ;
್ರ
ಪಟ್ಟದ ಾಣಿಯು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃ ತ ಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವಳು.
10 ಎ ೌ ಾಜಕು ಾರಿಯೇ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಲೋಚಿಸು;
ಸ್ವಜನರನೂ್ನ ೌರಮನೆಯನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡು.
11 ಆಗ ಾಜನು ನಿನ್ನ ಾವಣ್ಯ ವನು್ನ ನೋಡಲು ಅಪೇ ಸುವನು.
ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಒಡೆಯನು;
ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸು.
12 ತೂರ್ ಸಂ ಾ್ಥನದವರು ಾಣಿಕೆಗ
ಂದಿಗೆ ಬರುವರು;
ಪ್ರ ಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಕೋರುವರು.
13 ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ ಾಜಕು ಾರಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ವೈ ಭವದಿಂದಿ ಾ್ದಳೆ;
ಆಕೆಯು ಜರ ಾರಿಯ† ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.
ಾರಿ ‡ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಅವಳ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಕನೆ್ಯಯ ಾದ ಸಖೀಯರು ಅವಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ,
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
15 ಅವರು ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಬಂದು,
14 ಆಕೆಯು ಬೂಟೇ

*

45:6 ಅಥ ಾ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು.
ಕೆಲಸದ

†

45:13 ಜರ ಾರಿಯ ಚಿನ್ನದಿಂದ ನೇಯ್ದ

‡

45:14 ಬೂಟೇ ಾರಿ ಕಸೂತಿ

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 45:16

797
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ಅರಮನೆ
ಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವರು.
16 ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವರು;
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸುವಿ.
17 ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತಲತ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಾಪಕವಿರುವಂತೆ ಾನು
ಾಡುವೆನು;
ಅದುದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸುವರು.

ಯೆಹೋವನು ಭಕ್ತ ಾಲಕನೂ, ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿಯೂ ಎಂಬುದು

46

1 ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಕೋರಹೀಯರ ಗೀತೆ; ಾರಕ ಾ್ಥಯಿಯಲಿ್ಲ
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
ಕೀತರ್ 76; 1ಪೂವರ್ 15:20
1 ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯಕನು.
2 ಆದುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು
ಾಪರ್ಟ್ಟರೂ,
ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಹೋದರೂ,
ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.
3 ಸಮುದ್ರ ವು ಬೋಗರ್ರೆಯು ಾ್ತ ನೊರೆಯನು್ನ ಾರಿದರೇನು?
ಅದರ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳಿಂದ ಪವರ್ತಗಳು ಚಲಿಸಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ?
ಸೆ ಾ
4 ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ; ಅದರ ಾಲುವೆಗಳು,
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವ,
ದೇವರ ನಗರವನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
5 ದೇವರು ಇದರಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಇದಕೆ್ಕ ಚಲನವೇ ಇಲ್ಲ.
ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರು ಇದರ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವನು.
6 ಜ ಾಂಗಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡವು;
ಾಜ್ಯ ಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದವು. ಆತನು ಗಜಿರ್ಸಲು ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು.
7 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ;
ಾಕೋಬ ವಂಶದವರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸೆ ಾ
8 ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾ ವಿ ಾಶವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಗದಲೂ್ಲ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಬಿಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಭಲೆ್ಲಯಗಳನೂ್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ;
*ರಥಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
10 “† ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ, ಾನೇ ದೇವರು;
ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೂ ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿಯು ಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
11 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ;
ಾಕೋಬವಂಶದವರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

*

ಾವರ್ ೌಮ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರುವುದು
46:9 ಅಥ ಾ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ.

ಾ್ರ ಚೀನ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಮರದಿಂದ ಮತು್ತ ಚಮರ್ದಿಂದ ತ

ಾರಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ ಾ

ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಉಜ್ಜ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ; ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಾಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ದಹಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
ೌನ ಾಗಿರಿ.

†

ಸೆ ಾ.

ಾನ್ಯ ಾಗಿ

46:10 ಅಥ ಾ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 93; 95-100
1 ಸವರ್ಜ ಾಂಗದವರೇ, ಚ ಾ್ಪಳೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ;
ಆಭರ್ಟದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಜಯಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ.
2 ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ,
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಲಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಆತನು ಘನತೆಯುಳ್ಳ
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ,
ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಆಯು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ೕಷದಿಂದ ಏರಿ ಾ್ದನೆ;
ಯೆಹೋವನು ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿ
ಡನೆ ಆರೋಹಣ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
6 ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸು್ತತಿಸಿ ಾಡಿರಿ;
ನಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
7 ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾಜನು;
ಆತನನು್ನ ಾನಯುಕ್ತ ಾಗಿ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
8 ದೇವರು ಸ ಾರ್ಧಿಪತ್ಯ ವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳುವ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ದೇವರ ಪ್ರ ಜೆಗ ಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಪರಲೋಕದ ಗು ಾಣಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳೇ.
ಆತನೇ ಸ ೕರ್ನ್ನತನು.
5 ದೇವರು ಜಯ

ಚೀ

ೕನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು
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ಾಡು; ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 46
1 ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನು;
ನಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
2 ಾಜಾಧಿ ಾಜನ ಪಟ್ಟಣವಿರುವ ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತವು
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಾಗಿಯೂ, ರಮ್ಯ ಾಗಿಯೂ,
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವುದು.
3 ದೇವರು ಅದರ ಕೊತ್ತಲುಗಳಲಿ್ಲ,
ಾನೇ ಭದ್ರ ಾದ ಬುರುಜೆಂದು ಕೀತಿರ್ಪಡೆದನು.
4 ಾಜರು ಕೂಡಿಕೊಂಡರು;
ಅವರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟ ಗಿ ಬಂದರು.
5 ನೋಡಿ ಬೆರ ಾದರು;
ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಓಡಿಹೋದರು.
6 ಕಂಪನವೂ ಹೆರುವವಳಂತೆ,
ವೇದನೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
7 ದೇವರೇ, ನೀನು ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಾಷಿರ್ಷ್ ದೇಶದ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಂ ಾಯಿತು.

ಸೆ ಾ
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ಾವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವು;
ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆತನ ಮಹತ್ತನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ಅದನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.

ಸೆ ಾ

ಾವು ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತೆ್ತೕವೆ;
10 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಮದ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ,
ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಗಳುವುದು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನೀತಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿತು.
11 ಚೀ
ೕನ್ ಪಟ್ಟಣದವರು* ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
9 ದೇವರೇ,

ನೀನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಆನಂದಪಡಲಿ.
12 ಚೀ
ೕನ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸಿ,
ಅದರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ.
13 ಅದರ ಾ್ರ ಾರಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನೋಡಿರಿ;
ಅದರ ಕೊತ್ತಲುಗಳನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ.
14 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಣ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ,
ದೇವರು ಇಂಥವನು; ಆತನು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು,
ನಿರಂತರವೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಡೆಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಿರಿ.

ಐಶ್ವಯರ್ ವ್ಯ ಥರ್; ಮರಣ ನಿಶ್ಚಯ; ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿರೀ ಯುಂಟು
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ಕೀತರ್ 73
1 ಸಕಲ ದೇಶಗಳ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ;
ಭೂಲೋಕದ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
2 ಜನರೇ, ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬಡವರೇ ಮತು್ತ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂ ಾಗಿ ಬಂದು ಆಲಿಸಿರಿ.
3 ನನ್ನ ಾಯಿ ಸು ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದು;
ನನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಾ್ಯ ನವು ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
4 ಾನು ಆತನ ಾಮ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ,
ಅದರ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.
5 ಕೇಡಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?
ಶತು್ರ ಗಳು
ೕಸದಿಂದ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಾನು ಏಕೆ ಹೆದರಬೇಕು?
6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ;
ಾವು ಬಹಳ ಆಸಿ್ತವಂತರೆಂದು ಗವರ್ದಿಂದ ಉಬಿ್ಬ ಾ್ದರೆ.
7 ಆದರೆ
ಾ ಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನು* ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರದಂತೆ,
ದೇವರಿಗೆ ಈಡನು್ನ ಕೊಡ ಾರನು.
8 ಅವನ ಾ್ರ ಣವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲು,
ಅ ಾರ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸ ಾರನು.
*

48:11 ಚೀ

ೕನ್ ಪಟ್ಟಣದವರು ಮೂಲತಃ ಚೀ

ೕನ್ ಪುತಿ್ರ ಯರು.

*

49:7 ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಅಥ ಾ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು.
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9 ಮರಣವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ,

ಾಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪ್ರ ಯತ್ನ ನಿಷ್ಫಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ಾನಿಗಳು ಾಯುವುದನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ;
ಾಗೆಯೇ ಪಶುಗಳಂತಿರುವ ಾನಹೀನರೂ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಂಬಿದ್ದ ಆಸಿ್ತಯು ಇತರರ ಾ ಾಗುತ್ತದೆ.
11 ಅವರ ಸ ಾಧಿಯೇ† ಾಶ್ವತಮಂದಿರವು;
ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದೆಂದು
ೕಚಿಸಿ,
ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
12 ಆದರೂ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಷು್ಟ ಘನ ಾದ ಪದವಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸಿ್ಥರವಲ್ಲ;
ಾಶ ಾಗುವ ಪಶುಗಳಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
13 ಮೂಖರ್ರಿಗೂ ಅವರ
ಾತಿನಂತೆ
ನಡೆಯುವವರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ.
10 ಸು

14 ಅವರು ಕುರಿಗಳಂತೆ

ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವರು;
ಮೃ ತು್ಯ ವೇ ಅವರ ಾಲಕನು.
‡ಅವರು ನೇರ ಾಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು,

ಅವರಿಗೆ ನಿ ಾಸವಿಲ್ಲದ ಾಗೆ,
ಾ ಾಳವು ಅವರ ರೂಪವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು.
15 ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಮೃ ತು್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಸಿ್ವೕ ಾರ ಾಡುವನು.
16 ಒಬ್ಬ ನ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ, ಗೃ ಹವೈ ಭವವೂ§

ಸೆ ಾ

ಸೆ ಾ

ವೃ ದಿ್ಧ ಾ ಾಗ ಕಳವಳಪಡಬೇಡ.
17 ಅವನು ಾಯು ಾಗ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನ ವೈ ಭವವು ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಸಿರಿ ಬಂ ಾಗ ನೆರೆಯವರ ಹೊಗಳಿಕೆ ತಪ್ಪದು ಎಂಬಂತೆ,
ಅವನು ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಆತ್ಮ ಸು್ತತಿಯಿಂದಲೂ,
ಜನರಸು್ತತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವ ಾದರೂ,
19 ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರಂತೆಯೇ,
ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
20 ವಿವೇಕಹೀನ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಷು್ಟ ಘನ ಾದ ಪದವಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ,
ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಾಗು ಾ್ತನೆ.

ದೇವರು ಸ ಾಚಾರವನೆ್ನೕ ಮೆಚು್ಚವನು

50

ಆ ಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಬಲಿಷ್ಠ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೂ ಇರುವ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ,
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ.
2 ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯ ಾದ ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ,
†

49:11 ಸ

ಾಧಿಯೇ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಂತ ಾಲೋಚನೆಗಳು.

ದೊರೆತನ ನಡೆಸುವರು.

§

‡

49:14 ಅಥ ಾ ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯ ಾಥರ್ರು ಅವರ ಮೇಲೆ

49:16 ಗೃ ಹವೈ ಭವವೂ ಅಥ ಾ ಗೃ ಹಸಂಪತು್ತ.
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ದೇವರು ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತನೆ.
3 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವನು,
ಎಷು್ಟ ಾತ್ರ ವೂ ಸುಮ್ಮ ನಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಆತನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ;
ಆತನ ಸುತ್ತಲು ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ.
4 ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ
ಾ ಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆ.
5 “ನನೊ್ನಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
6 ದೇವರು ಾನೇ ಾ್ಯ
ಾಧಿಪತಿ;
ಆತನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಆ ಾಶಮಂಡಲವು
ೕಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಾಪಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, “ಪ್ರ ಜೆಗಳಿ ಾ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೇ,
ದೇವ ಾದ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು;
ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಕೇಳಿರಿ.
8 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪೆ್ಪಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ನೀವು ನಿತ್ಯ ವೂ ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ.
9 ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಹೋರಿ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ;
ನಿಮ್ಮ ದೊಡಿ್ಡಗಳಿಂದ ಹೋತ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
10 ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಸವರ್ಮೃ ಗಗಳೂ,
ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾವಿ ಾರು ಪಶುಗಳೂ ನನ್ನವೇ.
11 *ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಪ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಬಲೆ್ಲ;
ಅಡವಿಯ ಜೀವಜಂತುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
12 ನನಗೆ ಹಸಿವೆಯಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದಲ್ಲವೇ.
13 ಾನು ಹೋರಿಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದೂ,
ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಉಂಟೇ?
14 ಸು್ತತಿಯಜ್ಞವನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ;
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
15 ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ರೆಯಿಡಿರಿ, ಬಿಡಿಸುವೆನು;
ಆಗ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ.
16 ದುಷ್ಟರಿ ಾದರೋ ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೇನು ಾಧ್ಯ ತೆ ಉಂಟು?
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಯಲಿ್ಲ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದೇಕೆ?
17 ನೀ
ೕ ನನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ;
ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
18 ನೀವು ಕಳ್ಳರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡುತಿ್ತೕರಿ;
ಜಾರರ ಒಡ ಾಟದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತಿ್ತೕರಿ.
19 ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುತಿ್ತೕರಿ;
ಾಲಿಗೆಯು
ೕಸವನು್ನ ನೇಯುತ್ತದೆ.
7 ಆತನು ಆ

*
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20 ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ

ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ;
ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರನು್ನ ದೂರುತಿ್ತೕರಿ.
21 ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೂ ಾನು ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ, ‘ದೇವರೂ ನಮ್ಮಂಥವನೇ’ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಈಗ ಾದರೋ ಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ,
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
22 ದೇವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ವರೇ, ಇದನು್ನ ಮನದಟು್ಟ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟೆ್ಟೕನು.
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವವರು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
23
ಾರು ಸು್ತತಿಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೋ ಅವರೇ ನನ್ನ ನು್ನ ೌರವಿಸುವವರು;

ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.”

ಾಪಕ್ಷ

ಾಪಣೆ ಾಗಿ ವಿ ಾಪನೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು;
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ, ನನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
2 ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಡು;
ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸು.
3 ಾನು ದೊ್ರ ೕಹಿ ಎಂದು ಾನೇ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಾಪವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ.
4 ನಿನಗೇ, ಕೇವಲ ನಿನಗೇ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದನೆ್ನೕ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ನಿಣರ್ಯ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ, ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
5 ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾನು ಾಪಿಯೇ;
ಾತೃ ಗಭರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ದೊ್ರ ೕಹಿಯೇ.
6 ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತವೇ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ;
ಸು ಾನದ ರಹಸ್ಯ ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.
7 ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿನಿಂದ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಕಿಸಿ

ೕ ಎಂಬಂತೆ
ನನ್ನ ಅಶುದ್ಧತ ್ವವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು, ಆಗ ಶುದ್ಧ ಾಗುವೆನು;
ನನ್ನ ನು್ನ ತೊಳೆ, ಆಗ ಹಿಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬೆಳ್ಳ ಾಗುವೆನು.
8 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂಭ್ರ
ೕತ್ಸವದ ಧ ್ವನಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡು;
ಆಗ ನೀನು ಜಜಿ್ಜದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದಪಡುವವು.
9 ನನ್ನ ದೋಷಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗು;
ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
10 ದೇವರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಹ ೃ ದಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು;
ನನಗೆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನೂತನಪಡಿಸು.
11 ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಳ್ಳಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ.
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12 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾನಂದವನು್ನ

ಾನು ಪುನಃ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡು;
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗು.
13 ಆಗ ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು;
ಾಪಿಗಳು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
14 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕತರ್ನೇ,
ಾ್ರ ಣಹತ್ಯ ದ ಅಪ ಾಧದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
ಆಗ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು.
15 ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡುವಂತೆ
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯ ಾಡು.
16 ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಅಪೇ ಯಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ.
17 *ಕುಗಿ್ಗದ ಮನಸೆ್ಸೕ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಯಜ್ಞ;
ದೇವರೇ, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ಜಜಿ್ಜಹೋದ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಚೀ
ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಶುಭವನು್ನಂಟು ಾಡು;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸು.
19 ಆಗ ಜನರು ಾ್ಯ ಯ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,
ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.
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ದು ಾ್ಟಧಿ ಾರಿಯ ದುಸ್ವರ್ ಾವದ ಖಂಡನೆ
ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ ಪದ್ಯ.
1 *ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಯೇ, ನೀನು ಕೆಡುಕು ಾಡಿ ಹಿಗು್ಗವುದೇನು?
ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದು.
2
ೕಸ ಾರನೇ, ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಹರಿತ ಾದ ೌರಕತಿ್ತಯಂತೆ
ಅ ಾಯಗಳನೆ್ನೕ ಕಲಿ್ಪ ಸುತ್ತದೆ.
3 ಉಪ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಪ ಾರವೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ;
ನೀತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನೀತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದೇ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ.

ೕಸದ ಾಲಿಗೆಯೇ, ಾನಿಕರ ಾದ ಾತುಗಳೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ.
5 ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಏಳದಂತೆ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು ಗು ಾರದೊಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತ ಬೀ ಾಡುವನು;
ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ಬೇರು ಸಹಿತ ಾಗಿ ಕಿತು್ತ ಾಕುವನು.
6 ನೀತಿವಂತರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವರು;
ಅವರು ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ,
7 “ನೋಡಿರಿ, ದೇವರನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ಅಧಿಕ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ,
†ತನ್ನ ದುಷ್ಟತ ್ವವೇ ತನಗೆ ಬಲವೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡ ಮೂಢನು ಇವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
4

8 ಆದರೆ

*

ಸೆ ಾ

ಾನು ದೇ ಾಲಯದ ಸೊಗ ಾದ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದಂತಿರುವೆನು;

51:17 ಅಥ ಾ ಓ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಯಜ್ಞವು ಕುಗಿ್ಗದ ಮನಸೆ್ಸೕ.
ಾಡಿದ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಹಿಗು್ಗವದೇನು?

†

*

52:1 ಅಥ ಾ ಓ ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಯೇ, ನೀನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ

52:7 ಅಥ ಾ ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆಧಿಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು.
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ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
9 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಉಪ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಾಮವು ಸ ೕರ್ತ್ತಮವೆಂದು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳುವೆನು.

ದುಷ್ಟ ಾಸಿ್ತಕರಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದು
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಮಹ ಾತ್ ಎಂಬ
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಾವೀದನ ಪದ್ಯ.
1 ದುಮರ್ತಿಗಳು, “ದೇವರಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು; ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಅಕ್ರ ಮಗಳನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ;
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು ಇ ಾ್ದರೋ ಎಂದು
ದೇವರು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನೋಡ ಾಗಿ,
3 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಕೆಟು್ಟಹೋದವರೇ.
4 ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಡೆಸುವವರು
ಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
*ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ;

ಾಗದ ಪ್ರ ಾರ

ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಭಯಪಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
ಅವರು ಪಕ್ಕನೆ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾದರು;
†ದುಷ್ಟರನು್ನ ದೇವರು ಸಂಹರಿಸಿ

ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ.
‡ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವ

ಾನಕೊ್ಕಳ ಾಗುವರು.
ೕನಿನಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸು ಾಗ,
ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರುವ ಾಕೋಬ ವಂಶದವರು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹಷಿರ್ಸುವರು.
6 ಚೀ

ವೈ ರಿಗಳಿಂದ ರ ಸಬೇಕೆಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದು
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ತಂತಿ ಾದ್ಯ ದೊಡನೆ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಜಿಫ್ಯರು
ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾವೀದನು ತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ
ಪದ್ಯ.
1 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತಿ್ತನಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು;
ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು.
2 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು;
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
3 *ಗವಿರ್ಗಳು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;
*
‡

53:4 ಅಥ ಾ ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆ ಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನುಂಗಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ;
53:5 ಅಥ ಾ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಅವ

†

53:5 ಅಥ ಾ ನಿಮಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದವರನು್ನ.

ಾನಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.

*

54:3 ಅಥ ಾ ಅನ್ಯರು.
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ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಲ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
4 ಇಗೋ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸ

ಾಯಕನು;
†ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾ ಾಡುವವನು.
5 ನನ್ನ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಸಮಯ ನೋಡುವವರು ಾವೇ ಕೇಡನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ.
ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಲ್ಲವೇ; ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡು.
6 ಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಉತ್ತ ೕತ್ತಮ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
7 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸವರ್ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ,
ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನನ್ನ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸಿದಿ್ದ.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ತಂತಿ ಾದ್ಯ ದೊಡನೆ
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ;
ಾವೀದನ ಪದ್ಯ.
1 ದೇವರೇ, ನನ್ನ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು;
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
2 ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟು್ಟ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
3 ಶತು್ರ ಗಳ ಅಬ್ಬರ, ದುಷ್ಟರ ಹಿಂಸೆ ಇವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವವ ಾಗಿ,
ಹೊ ಾ್ದಡು ಾ್ತ ನರಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅ ಾಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ,
ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
4 ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ನೊಂದು ಬೆಂದುಹೋಗಿದೆ;
ಮರಣಭಯವು ನನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
5 ಅಂಜಿ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ದಿಗಿಲು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.
6 ಾನು, “ಆ ಾ, ನನಗೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದರೆ ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ಾರಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರ ಯ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
7 ಅವಸರದಿಂದ ಾನಿಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು,
8 ದೂರ ಹೋಗಿ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ
ಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಸೆ ಾ
9 ಕತರ್ನೇ, ಅವರ ಾಷೆಯನು್ನ ಾರು ಾರು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಾ್ರ ಂತಿಗೊಳಿಸು.
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕಲಹ, ಬ ಾ ಾ್ಕರಗಳು ಾಣಬರುತ್ತವೆ.
10 ಅವೇ ಅದರ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗಲಿರುಳು ಸುತು್ತತಿ್ತರುವ ಾವಲು ಾರರು;
ಊರೊಳಗೆ ಕೇಡು, ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿವೆ.
11 ಅದರೊಳಗೆ ಾ್ಲ ಾಶನವೇ;
ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ ಮತು್ತ ವಂಚನೆ ಅದರ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ತೊಲಗವು.
12 ನನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನು ವೈ ರಿ
ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಳಿಕೊಂಡೇನು;
ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವವನು ದೆ್ವೕಷಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡೆನು.
13 ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯನೂ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ನೂ ಅಲ್ಲವೇ.
14 ಾವು ಪರಸ್ಪರ ಾಗಿ ರಸಭರಿತ ಸಂ ಾಷಣೆ
ಾಡು ಾ್ತ
ಭಕ್ತಸಮೂಹದೊಡನೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದವ ಾ್ಲ.
†

54:4 ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾ ಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಕತರ್ನು ಇ ಾ್ದನೆ.
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15 ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮರಣವು ತಟ್ಟ ನೆ ಬರಲಿ; ಸಜೀವ

ಾಗಿಯೇ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಲಿ.
ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಟ್ಟತನವೇ ತುಂಬಿದೆ.
16 ಾನಂತೂ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡುವೆನು;
ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವನು.
17 ತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಹಂಬಲಿಸು ಾ್ತ
ರೆಯಿಡುವೆನು.
ಆತನು ಹೇಗೂ ನನ್ನ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
18 ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ
ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಇಡುವನು.
19 ಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದ ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ
ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುವನು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಖವು ಕದಲದೆಂದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
20 ಆ ದೊ್ರ ೕಹಿ
ಾದರೋ ತನೊ್ನಡನೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ
ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಅವನ
ಾತು ಬೆಣೆ್ಣಯಂತೆ ನುಣುಪು;
ಹೃ ದಯ ೕ ಕಲಹಮಯ.
ಅವನ ನುಡಿಗಳು ಎಣೆ್ಣಗಿಂತ ನಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿಚು್ಚ ಕತಿ್ತಗಳೇ ಸರಿ.
22 ನಿನ್ನ ಚಿಂ ಾ ಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಾಕು;
ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡುವನು.
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕದಲಗೊಡಿಸನು.
23 ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾ ಾಳದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡುವಿ.
ಕೊಲೆ ಾತಕರೂ ವಂಚಕರೂ ನ ಾಯುಷ ್ಯ ದ ಅ ಾರ್ಂಶ ಾದರೂ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ೕನತ್ ಎಲೆಮ್ ರೆಹೋಕೀಮ್ ಎಂಬ
ಾಗ; ಾವೀದನು ಗತ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈ ವಶ ಾ ಾಗ ರಚಿಸಿದ ಾವ್ಯ.
1 ದೇವರೇ, ಕರುಣಿಸು; ನರರು ನನ್ನ ನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಎದು ಾಳಿಗಳು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಂತು ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
2 ಹೊಂಚು ಾಕಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು
ಾ ಾಗಲೂ ಾಯೆ್ದರೆದಿ ಾ್ದರೆ;
ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಂತವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು.
3 ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾ ಾಗ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
4 ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆನು;
ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುವೆನು.
ನರ ಾ್ರ ಣಿಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಾ ಾರು?
5 ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅ ಾಥರ್ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಬಗೆಯುವುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಡೇ.
6 ಅವರು ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿ ನನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಾಕಿ,
ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಬರು ಾ್ತರೆ.
7 ಇಂಥ ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾರರು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?
ದೇವರೇ, ೌದ್ರ ದಿಂದ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸಿಬಿಡು.
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ಾನು ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಲಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆಯ ಾ್ಲ;
ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ.
9 ಾನು ಆತನಿಗೆ
ರೆಯಿಡು ಾಗಲೇ ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ಫಕ್ಕನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡುವರು;
*ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ.
8

10 ದೇವರ

ಾ ಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿ ಹರಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿ ಹರಸುತೆ್ತೕನೆ.
11 ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುವೆನು;
ನರ ಾ್ರ ಣಿಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಾ ಾರು?
12 ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾನು ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು;
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.
13 ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ಜೀವದಿಂದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪ ಸಿ,
ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಎಡವಿಬೀಳದಂತೆ ಾ ಾಡಿದಿ್ದ.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ. ಅಲ್ತಷೆ ್ಖೕತೆಂಬ ಾಗ; ಾವೀದನು ೌಲನ
ಭೀತಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ರಚಿಸಿದ ಾವ್ಯ.
1 ದೇವರೇ, ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯ ಾ್ಥನವಲ್ಲವೇ!
ಆಪತು್ತಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
2 ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ರೆಯಿಡುವೆನು,
ನನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಫಲ ಾಡುವ ದೇವರನು್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವೆನು.
3 ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲಿಸಿ,
ನಿಂದಕರ ಾತಿನಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು;
ಸೆ ಾ
ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ತೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
4 ಾನು ಸಿಂಹಗಳಂತಿರುವ ಶತು್ರ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ದು ಾಶೆಯಿಂದ ಕಬಳಿಸುವಂತಹ* ಮನುಷ ್ಯರ ನಡುವೆ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಈಟಿ ಮತು್ತ ಾಣಗಳಂತಿವೆ,
ಾಲಿಗೆಗಳು ಹದ ಾದ ಕತಿ್ತಗಳೇ.
5 ದೇವರೇ, ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವು ಮೆರೆಯಲಿ;
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವು ಹಬ್ಬಲಿ.
6 ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು.
ನನ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುಣಿಯನು್ನ ಅಗೆದರು;
ಾವೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದರು.
7 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಸಿ್ಥರ

*

56:9 ಅಥ ಾ ನನಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ
ಬೆಂಕಿ ಾರುವ.

ಸೆ ಾ

ಾಗಿದೆ, ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

*
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ಾನು ಾದ್ಯ ಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆನು.
ಾಗು; ಸ್ವರಮಂಡಲವೇ, ಕಿನ್ನರಿಯೇ, ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
ಸಂಕೀತರ್ನೆಯಿಂದ ಉದಯವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವೆನು.
9 ಕತರ್ನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ಸವರ್ದೇಶದವರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ಆ ಾಶವನೂ್ನ,
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ತೆಯು ಮುಗಿಲನೂ್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ.
11 ದೇವರೇ, ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವು ಮೆರೆಯಲಿ;
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವು ಹಬ್ಬಲಿ.
8 ನನ್ನ ಮನವೇ, ಚುರು

ಅ ಾ್ಯ

ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ
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ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಅಲ್ತಷೆ ್ಖೕತೆಂಬ ಾಗ; ಾವೀದನ ಾವ್ಯ.
1 ಅಧಿ ಾರಿಗಳೇ*, ನೀವು ಕೊಡುವ ತೀಪುರ್ಗಳು ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿವೆ
ೕ?
ಜನರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾ್ಯಯಯುತ ಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುತಿ್ತರೋ?
2 ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನ ಕಲ್ಪ ನೆಯೆ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವೇ;
ನೀವು ದೇಶದವರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ತೂಗಿಕೊಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.
3 ದುಷ್ಟರು ಜನ್ಮ ದಿಂದಲೇ ಧಮರ್ಭ್ರ ಷ ್ಟರು;
ಅವರು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾರಿ ತಪಿ್ಪದವರು.
4 ಅವರು ಸಪರ್ದಂತೆ ವಿಷಭರಿತರು.
5 ಜಾಣತನದಿಂದ ಮಂತಿ್ರ ಸುವ ಾ ಾಡಿಗರ ಾಗಸ್ವರಕೂ್ಕ ಮರು ಾಗದ
ಅಥ ಾ ಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದ ಕಳ್ಳ ಾವಿನಂತೆ ಇರು ಾ್ತರೆ.
6 ದೇವರೇ, ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು;
ಯೆಹೋವನೇ, ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಕೋರೆ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕು.
7 ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಹರಿದು ಾಣದೆ ಹೋಗುವ ನೀರಿನಂತೆ ಅವರು
ಾಯ ಾಗಲಿ;
ಾಣ ಾಗಿತೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಬೀಳಲಿ.
8 ಒಣಗಿ ಸತ್ತ ಬಸವನಹುಳದಂತೆ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಲಿ;
ಗಭರ್ವಿಳಿದ ಪಿಂಡದಂತೆ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡದೆ ಹೋಗಲಿ.
9 ಇನೂ್ನ ಹಸಿರಿರುರು ಾಗಲೇ ಒಲೆಗೆ ಾಕಿದ ಮುಳಿ್ಳನ ಕೊಂಪೆಯನು್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಾರಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ
ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವು ಅವರನು್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಡಲಿ.
10 ದುಷ್ಟರಿ ಾಗುವ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಭಕ್ತರು ನೋಡಿ ಹಷಿರ್ಸಿ,
ಅವರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಸುವರು.
11 ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಫಲವುಂಟೆಂತಲೂ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾದ ದೇವರು ಇ ಾ್ದನೆಂತಲೂ ಸವರ್ರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.

ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾದ ನಿರಪ ಾಧಿಯ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಅಲ್ತಷೆ ್ಖೕತೆಂಬ ಾಗ; ೌಲನ ಕಡೆಯವರು
ಾವೀದನ ಜೀವತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವನು ರಚಿಸಿದ
ಾವ್ಯ.
1 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
*

58:1 ಅಧಿ ಾರಿಗಳೇ ಅಥ ಾ ದೇವರುಗಳೇ ಅಥ ಾ ಮೂಕರು.
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ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸು.
2 ಕೆಡುಕರಿಂದ ಬಿಡಿಸು; ಕೊಲೆ ಾತಕರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು.
3 ಇಗೋ, ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತರೆ;
ಬಲಿಷ್ಠರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಂಪುಕೂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ ಅಲ್ಲವೇ!
4 ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಎದು್ದ ಬಂದು ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
5 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೇ,
ನೀನು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ದುಷ್ಟದೊ್ರ ೕಹಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೂ ದಯತೋರಿಸಬೇಡ.
6 ಅವರು ಪ್ರ ತಿ

ಾಯಂ ಾಲವೂ ಬಂದು ಬಂದು
ಾಯಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುತು್ತತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
7 ಇಗೋ, ಅವರ ಾಯಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕಕು್ಕತ್ತವೆ;
ಅವೆ ಾ್ಲ ಹರಿತ ಾದ ಕತಿ್ತಗಳಂತಿವೆ,
ಅವರು, “ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೇಳುವವರು ಾರು?” ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವಿ;
ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವಿ.
9 ನನ್ನ ಬಲವೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ವು ದೇವರೇ.
10 ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು;
ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗುಂಟಾದ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡುವನು.
11 ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಯೇ, ಅವರನು್ನ ಫಕ್ಕನೆ ಸಂಹರಿಸಬೇಡ.
ನನ್ನ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಡದ ಾಗೆ ಅವರು ಉಳಿಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಸೇ ಾಬಲದಿಂದ ಚದುರಿಸಿ, ಾ್ರಂತಿಯಿಂದ ಅಲೆ ಾಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡು.
12 ಅವರ ಾಯಿಂದ ಬರುವುದೆ ಾ್ಲ ಾಪದ
ಾತೇ.
ಅವರ ಅಹಂ ಾರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.
13 ಅವರು ನುಡಿಯುವ ಾಪ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಸುಳಿ್ಳ ಾಗಿಯೂ,
ಅವರನು್ನ ೌದ್ರ ದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸು.
* ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ಆಳುವವನು ದೇವರೇ ಎಂಬುದು,
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿ.
14 ಅವರು ಪ್ರ ತಿ

ಾಯಂ ಾಲವೂ ಬಂದು ಬಂದು,
ಾಯಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುತು್ತ ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ.
15 ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗು ಾ್ತರೆ;
ಹೊಟೆ್ಟ ಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತರೆ†.
16

ಾ ಾದರೋ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಆಶ್ರ ಯವೂ ದುಗರ್ವೂ ಆಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆನು;
ಾ್ರ ತಃ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೆ್ರ ೕಮವನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
17 ನನ್ನ ಬಲವೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಡಿಹರಸುವೆನು,
*

59:13 ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ದೇಶವನು್ನ.

†

59:15 ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತರೆ ಅಥ ಾ ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತರೆ.
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ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ವೂ ಕೃ ಾನಿಧಿಯೂ ದೇವರೇ.

ಅಪಜಯ ಹೊಂದಿದವರು ಜಯ ಾ ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದು
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಷೂಷನ್ ಎದೂತೆಂಬ ಾಗ; ಾವೀದನು
ಅ ಾಮ್ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ
ೕ ಾಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಉಪಿ್ಪ ನ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಹೊಡೆ ಾಗ ಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ ಾವ್ಯ.
ಾಯಿ ಾಠ
ಾಡಿಸತಕ್ಕದು್ದ.
1 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತಳಿ್ಳ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಾಧನವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪುನಃ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸು.
2 ನೀನು ದೇಶವನು್ನ ಕಂಪನಗೊಳಿಸಿ ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ಅದು ನಡುಗುತಿ್ತರುವುದ ಾ್ಲ.
ಅದರ ಒಡಕುಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡು;
3 ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನೀನು ನಮಗೆ ರೋಷವೆಂಬ ಾತೆ್ರ ಯಿಂದ ಾನ ಾಡಿಸಿದಿ.
4 ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದು್ದ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಿಲಿ್ಲನಿಂದ* ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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5 ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ

ಾದ ನಮ್ಮ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ರ ಸು.
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಜಯಗೊಳಿಸು.
6 ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ† ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆನು;
ಶೆಖೆಮ್ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚುವೆನು.
ಸುಖೋತ್ ಬಯಲನು್ನ ಅಳೆದುಕೊಡುವೆನು.
7 ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಸೀಮೆಯೂ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ದೇಶವೂ ನನ್ನವು;
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಗೋತ್ರ ವು ನನಗೆ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣ.
ನನ್ನ ಾಜದಂಡವು ಯೆಹೂದ ಕುಲವೇ.
8
ೕ ಾಬ್ ಪ್ರ ದೇಶವು ನನ್ನ ಾ್ನ ನ ಾತೆ್ರ ಯು;
ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆ ನನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳ.
‡ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶವೇ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜಯ
9 ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ನಗರಕೆ್ಕ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಾರು?
ಎದೋಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸುವವರು ಾರು?
10 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ ಸಂಗಡ ಬರಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟರುವೆ ಾ?
11 ನಮಗೆ ಕೈ ನೀಡಿ ಶತು್ರ ಾಧೆಯಿಂದ ಾರು ಾಡು;
ಮನುಷ ್ಯರ ಸ ಾಯವು ವ್ಯ ಥರ್.
12 ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವೆವು;
*
‡

60:4 ಬಿಲಿ್ಲನಿಂದ ಅಥ ಾ ಸತ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
60:8 ಓ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶವೇ ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜಯ

ೕಷ

†

ೕಷ

ಾಡುವೆನು.

60:6 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಪವಿತ್ರ ತ ್ವವನು್ನ ಾ

ಾಡುವಿ.

ಾಗಿ.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ತಂತಿ ಾದ್ಯ ದೊಡನೆ
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2 ಾನು ಎದೆಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯ ಾಗದಿಂದ ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಾನು ಹತ್ತ ಾರದ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಹತಿ್ತಸು.
3 ನೀನು ನನಗೆ ಶರಣನೂ,
ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವ ಭದ್ರ ಾದ ಬುರುಜು ಆಗಿದಿ್ದೕ.
4 ನನಗೆ ನಿರಂತರವೂ ನಿನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾರ ಾಗಲಿ;
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
್ಯಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ನನಗೂ ದಯ ಾಲಿಸಿದಿ್ದೕ.
6 ಅರಸನು ದೀಘರ್ ಾಲ ಾಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು;
ಅವನ ಆಯಸು್ಸ ತಲತ ಾಂತರಗಳವರೆಗೆ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಲಿ.
7 ಅವನು ನಿನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ ಪಡೆದು,
ಸ ಾ ಾಲವೂ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರಲಿ;
ನಿನ್ನ ಪೆ್ರ ೕಮ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ತೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಾಯಲಿ.
8 ಹೀ ಾದರೆ ಾನು ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸ ಾ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೀತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆನು.
5 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ

ಾಡತಕ್ಕದು್ದ;
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಯೆದುತೂನನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಾಂತ ಾಗಿರುವುದು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆತನಿಂದಲೇ.
2 ಆತನೇ ನನಗೆ ಶರಣನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಮತು್ತ ದುಗರ್ವೂ;
ಾನು ಕದಲಿದರೂ ಬೀಳೆನು.
3 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ,
ಅವನು ಾಗಿದ ಗೋಡೆಯ ಾಗೆ ಮತು್ತ ಕುಸಿದ ಾ್ರ ಾರ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೆಡವಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ?
4 ಅವನನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಿಂದ ದೊಬು್ಬವುದೇ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ.
ಸು ಾ್ಳಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅತಿಸಂತೋಷ;
ಾಯಿಂದ ಹರಸಿ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ.
5 ನನ್ನ ಮನವೇ, ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ

ಾಂತ ಾಗಿರು.
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನೆರವೇರುವುದು ಆತನಿಂದಲೇ.
6 ಆತನೇ ನನಗೆ ಶರಣನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಮತು್ತ ದುಗರ್ವೂ;
ಾನು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಾಡತಕ್ಕದು್ದ;
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7 ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೂ,

ಾನಕೂ್ಕ ದೇವರೇ ಆ ಾರ;
ನನಗೆ ಬಲ ಾದ ದುಗರ್ವೂ, ಆಶ್ರ ಯವೂ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ.
8 ಜನರೇ,
ಾ ಾಗಲೂ ಆತನನೆ್ನೕ ನಂಬಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯಿರಿ;
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರ ಯವು.
9 ನರರು ಬರೀ ಉಸಿರೇ;

ನ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಬರೀ ಾಯವೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾ್ರ ಸಿನಲಿ್ಲ ತೂಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಹಗುರ.
10 ಅ ಾ್ಯ ಯದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರಿ;
ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿ ಅಹಂ ಾರಪಡಬೇಡಿರಿ;
ಹೆಚಿ್ಚದ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಡಬೇಡಿರಿ.
11 ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರವು ದೇವರದೇ ಎಂದು ದೇವರು ಒಮೆ್ಮ ಅಲ್ಲ,
ಎರ ಾವತಿರ್ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥವನಲ್ಲವೇ.

ಭಕ್ತನು ದೇವದಶರ್ನವನು್ನ ಹಂಬಲಿಸಿ ಸಂತೃ ಪಿ್ತಹೊಂದಿದು್ದ
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ಾವೀದನು ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು;
ಾನು ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವೂ ನಿನ ಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ;
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದವನು ನೀರಿ ಾಗಿ
ೕ ಎಂಬಂತೆ,
ನನ್ನ ಶರೀರವು ನಿನ ಾಗಿ ಾಹಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
2 ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಕಂಡ ಪ್ರ ಾರ,
ಈಗಲೂ ಾಣಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
3 ನಿನ್ನ ಪೆ್ರ ೕ ಾನುಭವವು ಜೀವಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ;
ನನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವುದು.
4 ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಡಿ ಹರಸು ಾ್ತ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕೈ ಮುಗಿಯುವೆನು.
5 ಮೃ ಷ ್ಟ ಭೋಜನದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ,
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದು;
ನನ್ನ ಾಯಿ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು.
6 ಾನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿದು್ದಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾಗ,
ಾತಿ್ರ ಯ ಜಾವಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
7 ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವೆಯ ಾ್ಲ;
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು,
ಆನಂದ ೕಷ ಾಡುತಿ್ತರುವೆನು.
8 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದು;
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವುದು.
9 ನನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವವರೋ,
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ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು.
10 ಅವರು ಕತಿ್ತಗೆ ಬಲಿ
ಾಗುವರು;
ನರಿಗಳ ಾ ಾಗುವರು.
11 ಆದರೆ ಅರಸನೋ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು,
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವವರೆಲ್ಲರು
ಸುಳು್ಳ ಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಗು್ಗವರು.

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಶತು್ರ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸು.
2 ದುಷ್ಟರ ಒಳಸಂಚಿಗೂ, ಕೆಡುಕರ ಗುಪ್ತ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ,
ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಭದ್ರ ಪಡಿಸು.
3 ಅವರು ಾಲಿಗೆಯೆಂಬ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮಸೆದಿ ಾ್ದರೆ;
ವಿಷವಚನವೆಂಬ ಾಣವನು್ನ ಹೂಡಿ ಾ್ದರೆ.
4 ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದು್ದ ಸಜ್ಜ ನನಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೆದರದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಫಕ್ಕನೆ ಎಸೆಯು ಾ್ತರೆ.
5 ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ತ ್ಮಳಗೆ, “ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡೊ್ಡೕಣ;
ನಮ್ಮ ನು್ನ* ನೋಡುವವರು ಾರು?” ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
6 ಅವರು, “ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿ, ಒಳೆ್ಳಯ ಉ

ಾಯವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ಅವರ ಹೃ ದಯವೂ, ಅಂತರಂಗದ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಅಶೋಧ್ಯ ಾಗಿವೆ.
7 ಆದರೆ ದೇವರು ಾಣವನು್ನ ಎಸೆಯಲು,
ಫಕ್ಕನೆ ಅವರಿಗೆ ಾಯ ಾಗುವುದು.
8 ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಾಗಿ ಅವರು ಎಡವಿಬೀಳುವರು;
ಆಗ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರು ತಲೆ ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿ ಅಣಕಿಸುವರು.
9 ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ಭಯಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕೆಲಸವೆಂದು ಹೇಳಿ,
ಆತನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ಸದ್ಭಕ್ತರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಟು್ಟ ಆತನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಸರಳಹೃ ದಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಗು್ಗವರು.

ಲೋಕಪರಿ ಾಲನೆ ಮತು್ತ ಫಲಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ,
1 ದೇವರೇ, ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ;
ಹರಕೆಗಳು ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲತ್ತವೆ.
2 ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನೇ,
ನರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
3 ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಲು ನನಿ್ನಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೋಷಪರಿ ಾರಕನು ನೀನೇ.
*

64:5 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಥ ಾ ಅವರನು್ನ.

ಾಡು.
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4 ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸುವವ ಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ,
ನೀನು ಾರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ
ೕ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
ನೀನು ಾಸಿಸುವ ಮ ಾಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ೌ ಾಗ್ಯ ದಿಂದ
ನಮಗೆ ಸಂತೃ ಪಿ್ತ ಾಗಲಿ.
5 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ,
ನೀನು ಭಯಂಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವಿ.
ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯವರ,
ಬಹುದೂರ ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೆಯ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಿಗಳ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆ ಾರನು ನೀನೇ.
6 ನೀನು ೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು,
ಬಲದಿಂದ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವನು.
7 ನೀನು ಸಮುದ್ರ ತರಂಗಗಳ
ೕಷವನು್ನ ತಡೆಯುವವನೂ,
ಜ ಾಂಗಗಳ ಗೊಂದಲವನು್ನ ಾಂತಿಪಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೀ.
8 ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೂ,
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿ ಾಗಿ ಭಯಪಡು ಾ್ತರೆ;

ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೆ ಇರುವವರನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವಿ.
9 ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಳೆಸುರಿಸಿ,
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಹದಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕ; ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಲುವೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತ.
10 ನೇಗಿಲಗೆರೆಗಳನು್ನ ತೇವಗೊಳಿಸಿ,
ಮಳೆಯಿಂದ ಅದರ ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ಸಮ ಾಡುತಿ್ತ;
ಅದರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತ.
11 ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಸಂವತ್ಸರಕೆ್ಕ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದ;
ನೀನು ಾದುಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಮೃ ದಿ್ಧಕರ ಾದ ವೃ ಷಿ ್ಟಯು ಸುರಿಯುವುದು.
12 ಮೇವು ಾಡುಗಳು ಹಸಿ ಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ;
ಗುಡ್ಡಗಳು ಹಷರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಂತಿವೆ.
13 ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳೆಂಬ ವಸ್ತ ವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿವೆ;
್ರ
ತಗು್ಗಗಳು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ;
ಅವು ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿ ಾಡುತ್ತ ೕ ಎಂಬಂತಿವೆ.

ದೇವರ ಮಹ ಾ ್ಕಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಸು್ತತಿಸುವುದು
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾಡು; ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಜಯಧ ್ವ ನಿ
ಾಡಿರಿ.
2 ಆತನ ಾಮದ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ;
ಆತನ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸು ಾ್ತ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
3 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಭಯಂಕರ ಾಗಿವೆ;
ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರ ಮದ ಮಹತಿ್ತನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವರು;
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ಾಸಿಗಳು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಭಜಿಸು ಾ್ತ,
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
4 ಸವರ್ಭೂನಿ

5 ಬನಿ್ನರಿ, ದೇವರ

ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆ ನರರಲಿ್ಲ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟ ಸತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ.
6 ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಒಣನೆಲ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು;
ಜನರು ನದಿಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಲಿನಿಂದ ಾಟಿದರು;
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡೋಣ.
7 ಆತನು ಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಆಳು ಾ್ತನೆ;
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ದಂಗೆಕೋರರು ಏಳದಿರಲಿ.
8ಜ

ಾಂಗಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ವಂದಿಸಿರಿ;
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಲಿ.
9 ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಿ,
ನಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಜಾರದಂತೆ ಾ ಾಡಿದನು.
10 ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದಿ;
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಾಕುವ ಮೇರೆಗೆ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದಿ.

ಸೆ ಾ

ಸೆ ಾ

11 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದಿ;

ನಮ್ಮ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಿ;
12 ಮನುಷ ್ಯರು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ,
ತಮ್ಮ ರಥಗಳನು್ನ ಾಯಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದಿ.
ಾವು ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ, ನೀರನೂ್ನ ಾಟಬೇ ಾಯಿತು;
ಆದರೂ ಸುಸಿ್ಥತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಡೆಸಿದಿ.
13

ಾನು ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.

14 ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ

ಾಯಿಂದ

ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾದ ಪುಷ್ಟಪಶುಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞರೂಪ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು
15 ನಿನಗೆ ಟಗರು ಮುಂ

ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಹೋತ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

ಾಡುವೆನು;

16 ಎ

ಾ್ಲ ದೇವಭಕ್ತರೇ, ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ;
ಆತನು ನನ ಾಗಿ ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
17 ನನ್ನ
ರೆ
ಡನೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯೂ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲಿತು್ತ.
ಾನು ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟಿ ್ಟದ್ದರೆ,
ಾ್ವಮಿಯು ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದಲ.್ಲ

18

19 ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ

ರೆಯನು್ನ ಲ ಸಿ ಕೇಳಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.

20 ಆತನು ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

ದೇವಸು್ತತಿ

ಸೆ ಾ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ತಂತಿ ಾದ್ಯ ದೊಡನೆ
ಾಡು.
ಕೀತರ್ 98
1 ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ;
ಪ್ರ ಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಲಿ.
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ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಕೀತರ್ನೆ;
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2 ಇದರಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರಿ

ಾಲನ ಾಗರ್ವೂ,
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವವು.
3 ದೇವರೇ, ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ;
ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.
4 ನೀನು ಸಮಸ್ತ ದೇಶಗಳವರನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಾಲಿಸಿ,
ಭೂಪ್ರ ಜೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸು ಾತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಜ ಾಂಗಗಳು ಹಷಿರ್ಸಿ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಲಿ.

ಸೆ ಾ

5 ದೇವರೇ, ಜ

ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ;
ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.
6 ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
7 ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಭೂಮಂಡಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವರು.

ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಪ್ರ ಾಪವಣರ್ನೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ. ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ;
ಾ್ಯಯ 5; ಧ ೕರ್ 33; ಹಬ 3
1 ದೇವರು ಎದು್ದ ಹೊರಡು ಾಗ, ಆತನ ವೈ ರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗಲಿ;
ಆತನ ಹಗೆ ಾರರು ಆತನ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
2 ಹೊಗೆಯು ಾಳಿಯಿಂದ ಹೇಗೋ,
ಾಗೆ ಅವರು ಆತನಿಂದ ಾರಿಹೋಗಲಿ;
ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಮೇಣವು ಕರಗಿ ಲಯ ಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ,
ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ.
3 ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ, ಆನಂದಧ ್ವನಿ ಾಡಲಿ.
4 ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ; ಆತನ ಾಮವನು್ನ ಭಜಿಸಿರಿ;
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸ ಾರಿ ಾಡು ಾ್ತ* ಬರು ಾತನಿಗೆ ಾಜ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಾಮಧೇಯ ಾಹು; ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.
5 ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಸ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಂದೆಯೂ,
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗರನು್ನ ಸಂ ಾರಿಕ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸು ಾವಸೆ್ಥಗೆ ತರು ಾ್ತನೆ.
ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರೋ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಬೇ ಾಗುವುದು.
*

68:4 ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸ ಾರಿ

ಾಡು ಾ್ತ ಅಥ ಾ ಮೇಘಾರೂಢ ಾಗಿ.

ಾಡು.
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7 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು,

ಅರಣ್ಯ

ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ

ಾಣ

ಾಡು ಾ್ತ ಬರು ಾಗ,

ಸೆ ಾ
ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸಿತು;
ಮೇಘಮಂಡಲವು ಮಳೆಸುರಿಸಿತು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು,
ಆ ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟವು ಕದಲಿತು.
9 ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೇರಳ ಾಗಿ ಮಳೆಸುರಿಸಿ,
ಾಯೆ್ದರೆದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಾಂತಪಡಿಸಿದಿ.
10 ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜಾಮಂಡಲಿಯು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿತು.
ದೇವರೇ, ನೀನು ದ ಾಪರ ಾಗಿ ದರಿದ್ರರಿಗೆ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ.
11 ಕತರ್ನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು; ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಿ್ತ ೕಸಮೂಹವು ಎಷೊ್ಟೕ ದೊಡ್ಡದು.
್ರ
12 ಓಡಿ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ; ಸೈ ನ ್ಯ ದೊಡನೆ ಅರಸುಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ;
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಹಂಚು ಾ್ತರೆ.
13 †ನೀವು ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವುದೇನು?
8 ದೇವರು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ

ಾರಿ ಾಳದ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ,
ಅದರ ಗರಿಗಳು ಬಂ ಾರದಿಂದಲೂ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತವೆ.
14 ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಅಲಿ್ಲ ಾಜರನು್ನ ಚದುರಿಸಿ ಾಗ,
ಸಲೊ್ಮೕನಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಮವು ಬಿದಿ್ದತು.
15 ಾ ಾನಿನ ಪವರ್ತವು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿದೆ;
ಆ ಾ ಾನ್ ಗಿರಿಯು ಶಿಖರಗಳುಳ್ಳದೆ್ದೕ.
16 ಎಲೈ, ಶಿಖರೋನ್ನತಪವರ್ತಗಳೇ,
ದೇವರು ತನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪವರ್ತವನು್ನ
ನೀವು ಓರೆಗಣಿ್ಣ ನಿಂದ ನೋಡುವುದೇಕೆ?
ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇದರಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವನು.
17 ದೇವರಿಗೆ ಸಹ ಾ್ರರು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ ಲ ಾಂತರ ರಥಗಳು ಇವೆ.
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳ ಸಮೇತ ಾಗಿ,
ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ‡.
18 ನೀನು ಜಯಿಸಿದ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ನಿನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪ ಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ,
ದೇವ ಾದ ಾಹುವು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವಂತೆ,
ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿದಿ್ದೕ.
19 ಅನುದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಾರವನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತರುವ ಕತರ್ನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರು ಆತನೇ.
ೕಚಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮರಣಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪ ಸ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಆ ಾ, ಆತನು ತನ್ನ ವೈ ರಿಗಳ ಶಿರಸು್ಸ ಗಳನೂ್ನ,
20 ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ವಿ

ಸೆ ಾ

†

68:13 ಇದು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ವಿವರಣೆ ಾಗಿದೆ. ಾರಿ ಾಳವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸಂಕೇತ ಾಗಿದೆ.
ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವವರಿ ಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ ಾರಿ ಾಳದ ರೆಕೆ್ಕಗಳು, ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ

‡ 68:17 ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಅಥ ಾ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಆವರಿಸಿರುವ ಅದರ ಗರಿಗಳು ಇವೆ.
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ, ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟವು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದೆ.
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ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವತಿರ್ಸುವವರ ತುಂಬುಗೂದಲಿನ ತಲೆಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡುವನು.
22 ಕತರ್ನು, “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಾ ಾನಿನಿಂದಲೂ,
ಸಮುದ್ರ ತಳದಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ತರುವೆನು.
23 ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಸುವಿ.
ನಿನ್ನ ಾಯಿಗಳ ಾಲಿಗೆಗಳಿಗೆ ವೈ ರಿಗಳ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಲುಸಿಕು್ಕವುದು” ಎಂದು ನುಡಿದನು.
24 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ;

ನನ್ನ ಅರಸ ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯಕೆ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆ
25 ಮುಂ

ಾಗಿ ಪ್ರ ವೇಶಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಡುವವರೂ, ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾದ್ಯ ಾರಿಸುವವರೂ,
ಸುತ್ತಲೂ ದಮ್ಮಡಿಬಡಿಯುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ ಹೋಗು ಾ್ತ,
26 “ಇ

ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶಸ್ಥರೇ, ಸಮೂಹ ಾಗಿ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು

27 ಅಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ

ಾಯಕ ಾಗಿರುವ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಗೋತ್ರ ದವರೂ,
ಗುಂ ಾಗಿ ಬರುವ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಪ್ರ ಭುಗಳೂ,
ಜೆಬುಲೂನ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಗೋತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾನರೂ ಇ ಾ್ದರೆ.
28 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಆ ಾಪಿಸು§.

ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು.
29 ಅರಸುಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಲಿ.
30 ಆಪಿನೊಳಗೆ ಾಸಿಸುವ ನೀ ಾನೆ, ಕರುಗಳ ಸಹಿತ ಾದ ಹೋರಿಗಳ ಗುಂಪು,
ಇವುಗಳಂತಿರುವ ಶತು್ರ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೆದರಿಸು.
ಅವು ಬೆಳಿ್ಳ ಗಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಂದು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ಯು ಾ್ಧಸಕ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಡು.
31 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ

ಾಯ ಾರಿಗಳು ಬರುವರು;
ಕೂಷ್ ದೇಶದವರ ಕೈ ಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀಡಲಿಕೆ್ಕ ಅವಸರಪಡುವವು.
32 ಭೂ ಾಜ್ಯ ಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ;
ಕತರ್ನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
33 ಅ

ಾದಿ ಾಲದಿಂದಿರುವ ಮಹೋನ್ನ ಾ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾಹ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಇರು ಾತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಕೇಳಿರಿ; ಆತನ ಗಜರ್ನೆಯು ಮ ಾ ೕರ ಾದದು್ದ.
34 ದೇವರ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಾಂಭೀಯರ್ವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಆಶ್ರ ಯ ಾಗಿದೆ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಮೇಘ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ಪಿಸಿದೆ.
35 ದೇವರೇ, ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಮ ಾಭಯಂಕರನು.

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ಬಲಪ ಾಕ್ರ ಮಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.

ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ವೈ ರಿಶಿ

§

68:28 ಆ ಾಪಿಸು ಅಥ ಾ ತೋಪರ್ಡಿಸು

ಾಗಿ ಭಕ್ತನ ವಿ ಾಪನೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ.
ಶೋಶನಿ್ನೕಮೆಂಬ
ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 22; 35; 40; 45
1 ದೇವರೇ, ರ ಸು;
ಜಲವು ನನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಯವರೆಗೂ ಏರಿಬಂದಿದೆ.
2 ಆಳ ಾದ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕುಸಿಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ನೆಲೆ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತಲ್ಲ.
ಜಲ ಾಶಿ
ಳಗೆ ಮುಳುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ.
3
ರೆಯಿಟು್ಟ ಬೇಸತು್ತ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಗಂಟಲು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಕಣು್ಣಗಳು ೕಣಿಸುತ್ತವೆ.
4 ನಿ ಾ್ಕರಣ ದೆ್ವೕಷಿಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಗೂದಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾ್ದರೆ;
ನಿ ಾ ಾರಣ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ವೈ ರಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಅಪಹರಿಸದಿದ್ದರೂ ನನಿ್ನಂದ ದಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರ ಾ್ಲ.
5 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮೂಖರ್ತನವು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ;
ನನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳು ನಿನಗೆ ಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ.
6 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೇ, ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ ನಿ ಾಶೆ ಾಗದಿರಲಿ;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸುವವರು
ನನಿ್ನಂದ ಅಪ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಿರಲಿ.
7 ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ನಿಂದೆಗೆ ಒಳ ಾದೆನ ಾ್ಲ;
ಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದಿದೆ.
8 ನನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತನಂ ಾದೆನು;
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೆ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ಇದೆ್ದೕನೆ.
9 ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಅಭಿ ಾನವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿಸುವವರ ದೂಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿವೆ.
10 * ಾನು ದುಃಖದಿಂದ ಅತು್ತ ಉಪ ಾಸ
ಾಡಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತು.
11 ಾನು ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡದು್ದ,
ಅವರ ಾದೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು.
12 ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರ ಆಡು
ಾತಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಕುಡುಕರು ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಾಡಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಾ ಾದರೋ ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಗೆ ಸ ಾಲ. ಪೆ್ರ ೕಮಪೂಣರ್ ಾದ ದೇವನೇ,
ಸತ್ಯ ವಂತ ಾದ ರಕ್ಷಕನೇ, ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
14 ಾನು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಹೋಗದಂತೆ ಮೇಲೆತು್ತ;
ವೈ ರಿಗಳ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸು;
ಮ ಾಜಲ ಾಶಿಯಿಂದ ಎಳೆದುಕೋ.
15 ಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಡಕೊಂಡು ಹೋಗದಿರಲಿ;
ಅ ಾಧವು ನನ್ನ ನು್ನ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ;
ಾ ಾಳವು ನನ್ನ ನು್ನ ನುಂಗದಿರಲಿ.
*
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16 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ

ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು;
ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ.
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸು.
17 ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ,
ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ, ತಡ ಾಡದೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
18 ಸಮೀಪಿಸಿ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ವಿ
ೕಚಿಸು.
ಶತು್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು.
19 ನನಗುಂಟಾದ ನಿಂದೆ, ಲಜೆ್ಜ, ಅಪ ಾನ ಇವು ನಿನಗೇ ಗೊತು್ತ;
ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿನಗೆ ಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
20 ನಿಂದೆಯಿಂದ ನಿ ಾಶೆಗೊಂಡು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಕರುಣಾಳುಗಳನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆ; ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಸಂತೈ ಸುವವರನು್ನ ಾರೈ ಸಿದೆ; ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
21 ನನಗೆ ಉಣು್ಣವುದಕೆ್ಕ ಕಹಿ
ಾದ ವಸು್ತವನೂ್ನ,
ಾ ಾರಿ ಾಗ, ಹುಳಿ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
22 †ಅವರ ಸಂಪತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಉರು ಾಗಲಿ;
ನಿಶಿ್ಚಂತ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೋ ಾಗಲಿ.
23 ಅವರ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬ ಗಿ ಾಣದೆ ಹೋಗಲಿ;
ಅವರ ನಡುವು ಾ ಾಗಲೂ ನಡಗುತಿ್ತರಲಿ.
24 ನಿನ್ನ ೌದ್ರ ವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡು;
ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಲಿ.
25 ಅವರ ಾಳೆಯವು ಾಳುಬೀಳಲಿ;
ಅವರ ನಿ ಾಸಗಳು ಜನಶೂನ್ಯ ಾಗಲಿ.
26 ನೀನು ಹೊಡೆದವನನು್ನ ಅವರು ಹಿಂಸಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನೀನು ಾಯ ಾಡಿದವರ ನೋವು ಅವರ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿದೆ.
27 ಅವರ ಅಪ ಾಧಗಳು ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾಲುಕೊಡಬೇಡ.
28 ಜೀವಿತರ ಪಟಿ್ಟಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಾಕು,
ಸದ್ಭಕ್ತರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಗಡ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಡದಿರಲಿ.
29 ದೇವರೇ, ನೊಂದು ಕುಗಿ್ಗದವ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ನದರೋ,
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಭದ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸುವುದು.
30 ಾನು ಸಂಕೀತಿರ್ಸು ಾ್ತ ದೇವರ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯಿಂದ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.
31 ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಂಬುಗೊರಸುಗಳುಳ್ಳ,
ಎಳೇ ಹೋರಿಗಳ ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತ ಬಹು ಪಿ್ರ ಯ ಾದದು್ದ.
32 ದೀನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಷಿರ್ಸುವರು.
ದೇವದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವು ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಲಿ.
33 ಯೆಹೋವನು ಬಡವರ
ರೆಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡುವನು;
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನವರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
34 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೂ, ಸಮುದ್ರ ಗಳೂ,
ಜಲಚರಗಳೂ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
†
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35 ದೇವರು ಚೀ

ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರ ಸಿ,
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವನು;
ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಸ್ವದೇಶವ ಾ್ನ ಗಿ
36 ಅವರ ಸಂತತಿಗೇ ಅದರ ಹಕಿ್ಕರುವುದು;
ಆತನ ಾಮವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.

ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ,
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ;
ಾಪ ಾಥರ್
ನೈ ವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
ಕೀತರ್ 40:13-17
1 ದೇವರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಸ ಾಯ ಾಡು.
2 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಯನೋಡುವವರು ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅಪ ಾನಹೊಂದಲಿ;
ನನ್ನ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು ಕಳವಳದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಲಿ.
3 ಆ ಾ, ಆ ಾ ಎಂದು ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವವರು
ತಮ ಾಗುವ ಅಪ ಾನದಿಂದ ಬೆನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
4 ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೋರುವವರೆಲ್ಲರು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ನಿನ್ನ ಜಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು, “ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನು” ಎಂದು ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿ.
5 ಾ ಾದರೋ ಕುಗಿ್ಗದವನೂ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ಾ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯಕನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ; ತಡ ಾಡಬೇಡ.

ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ ದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ಎಂದಿಗೂ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.
2 ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಾರು ಾಡು;
ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಉದ್ಧರಿಸು.
3 ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಮರೆಹೋಗುವ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿ ಾಗಿರು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಾಪಿಸಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ, ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.
4 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ದುಷ್ಟ ನ ಕೈ ಯಿಂದಲೂ,
ಅ ಾ್ಯಯ ಮತು್ತ ಹಿಂಸಕನ ವಶದಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪ ಸು.
5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಾಲ್ಯ ದಿಂದ ನನ್ನ ನಿರೀ ಯೂ, ಭರವಸವೂ ನೀನಲ್ಲ ೕ?
6 ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಯಿ ಹೆತ್ತಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಉ ಾ್ಧರಕನು ನೀನೇ.
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರುವುದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ.
7 ನನ್ನ ದುಸಿ್ಥತಿಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಾಗಿದೆ;
ಆದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಬಲ ಾದ ಆಶ್ರ ಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
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ಾಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ;
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆನು.
9 ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ;
ನನ್ನ ಬಲವು ಕುಂದಿ ಾಗ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ.
10 ನನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕುವ ವೈ ರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ,
11 “ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ಬೆನ್ನಟಿ ್ಟ ಹಿಡಿಯಿರಿ;
ಬಿಡಿಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
12 ದೇವರೇ, ದೂರ ಾಗಿರಬೇಡ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬೇಗ ಸ ಾಯ ಾಡು.
13 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕುವವರು ಅಪ ಾನ ಹೊಂದಿ ಾಶ ಾಗಲಿ;
ನನಗೆ ಕೇಡುಬಗೆಯುವವರನು್ನ ನಿಂದೆ, ಅಪ ಾನಗಳು ಕವಿಯಲಿ.
14 ಾನಂತೂ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವೆನು;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಧಿ ಾಧಿಕ ಾಗಿ ಹೊಗಳುತಿ್ತರುವೆನು.
15 ನನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ವಣಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು;
ಆದರೂ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆ ನನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ.
16 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತರ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವ ಾಗಿ
ನಿನೊ್ನಬ್ಬ ನ ನೀತಿಯನೆ್ನೕ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವೆನು.
17 ದೇವರೇ, ನೀನು ಾಲ್ಯ ದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದಿ್ದ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
18 ದೇವರೇ, ಾನು ನರೆಯ ಮುದುಕ ಾ ಾಗಲೂ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ;
ಆಗ ಮುಂದಿನ ತಲೆಯವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಾರುವೆನು,
ತಲತ ಾಂತರದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.
19 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿಲುಕುವಷು್ಟ ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿದೆ.
ಮಹತ್ತರ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರು?
20 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದ ನೀನೇ ಪುನಃ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು;
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಅಧೋ ಾಗದಿಂದ ಮೇಲೆತು್ತ.
21 ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸು;
ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಸಂತೈ ಸು.
22 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು;
ಸ್ವರಮಂಡಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು,
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಭಜಿಸುವೆನು.
23 ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೂ ಮತು್ತ ನೀನು ರ ಸಿದ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವೂ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಡಿಹರಸುವವು.
24 ನನ್ನ ಕೇಡಿಗೆ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದವರು ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅಪ ಾನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಾಧನೆಯನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು.
8 ನನ್ನ

ಾಜಾಶೀ ಾರ್ದ

ಸೊಲೊ ೕನನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 21; 45
1 ದೇವರೇ, ಅರಸನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ;
ಾಜಕು ಾರನಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
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2 ಅವನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ,

ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ ತೀಪುರ್ಕೊಡಲಿ.
3 ಗುಡ್ಡ ದಿನೆ್ನ ಗಳೆಲ್ಲವು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ,
ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸು ೕಮವನು್ನ ಫಲಿಸಲಿ.
4 ಅವನು ಬಡವರ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲಿ;
ದೀನರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ;
ಪ್ರ ಜಾಹಿಂಸಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡಲಿ.
5 ಸೂಯರ್ನು, ಚಂದ್ರ ನು ಇರುವವರೆಗೂ,
ತಲತ ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಸೂಯರ್ನು, ಚಂದ್ರ ನು ಇರುವವರೆಗೂ,
*ತಲತ ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಅವನು ಜೀವಿಸುವನು.
6 ಹುಲು್ಲಕೊಯ್ದ ಮೇಹು ಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವ ವೃ ಷಿ ್ಟಯಂತೆಯೂ,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೆನಸುವ ಹದಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಅವನು ಇರಲಿ.
7 ಅವನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯು ವೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಲಿ†;
ಚಂದ್ರ ನಿರುವವರೆಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ ೌ ಾಗ್ಯ ವಿರಲಿ.
8 ಅವನು ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ದ ವರೆಗೂ,
ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಆಳಲಿ.
9 ಅರಣ್ಯ ಾಸಿಗಳು‡ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ;

ಅವನ ವೈ ರಿಗಳು ಮಣು್ಣಮುಕ್ಕಲಿ.
10 ಾಷೀರ್ಷ್ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ದ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರ ದ ಕ ಾವಳಿಯ ಅರಸರು ಕಪ್ಪ ಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ;
ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ಸೆ ಾ ಎಂಬ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಾಜರೂ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪ ಸಲಿ.
11 ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರೂ ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಲಿ;
ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಲಿ.
12 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ರೆಯಿಡುವ ಬಡವರನೂ್ನ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಕುಗಿ್ಗದವರನೂ್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.
13 ದೀನದರಿದ್ರರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅವರ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವನು.
14 ಕುಯುಕಿ್ತ, ಬ ಾ ಾ್ಕರಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಅವರ ಜೀವವನು್ನ ಾಯುವನು;
ಅವರ ಜೀವವು§ ಅವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿರುವುದು.
15 ಅವನು

ಾಳಲಿ; ಶೆ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಬಂ ಾರವು ಅವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಲಿ.
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪನೆಯು ನಡೆಯಲಿ;
ದಿನದಿನವೂ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ.
16 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಯು ಸಮೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಲಿ;
ಪೈ ರುಗಳ ಶಬ್ದವು ಲೆಬನೋನಿನ ಮರಗಳ ಸಪ್ಪಳದಂತಿರಲಿ.
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಯಿಪಲ್ಯ ದಂತೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಲಿ.
17 ಅವನ ಾಮವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ;
ಅವನ ಹೆಸರು ಸೂಯರ್ನಿರುವವರೆಗೆ ಇರಲಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಅವನನು್ನ ಧನ್ಯ ನೆಂದು ಹೇಳಿ,
ಅವನಿಗಿದ್ದ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ತಮಗೂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುವವ ಾಗಲಿ.
18 ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅದಿ್ವತೀಯನೂ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವು.
*
‡

72:5 ತಲ ಾಂತರಗಳವರೆಲ್ಲರು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡಲಿ.
72:9 ಅರಣ್ಯ ಾಸಿಗಳು ಅಥ ಾ ಅವನ ಶತು್ರ ಗಳು.

†
§

72:7 ನೀತಿಯು ವೃ ದಿ್ಧ

ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನೀತಿವಂತರು ವೃ ದಿ್ಧ

72:14 ಅವರ ಜೀವವು ಅಥ ಾ ಅವರ ರಕ್ತವು.

ಾಗಲಿ.
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ಕೀತರ್ನೆಗಳು 73:18

19 ಆತನ ಪ್ರ

ಾವವುಳ್ಳ ಾಮಕೆ್ಕ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಸು್ತತಿ ಇರಲಿ;
ಭೂಮಂಡಲವೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್.
20 ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳ ಸ ಾಪಿ್ತ.

ತೃ ತೀಯ ಾಗವು 73-89

73

ದುಷ್ಟರ ೌ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಕಂಡು ವಿ ಾ್ವ ಸಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗ ಾರದೆಂಬ ಬೋಧನೆ
ಆ ಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 49
1 ದೇವರು ನಿಮರ್ಲಚಿತ್ತ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ದ
ಾಪರನೇ ೌದು.
2 ನನ್ನ ಾಲುಗಳು ಜಾರಿದವುಗಳೇ; ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ತಪಿ್ಪದವುಗಳೇ.
3 ಆದರೆ ಾನು ದುಷ್ಟರ ೌ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಕಂಡು
ಸೊಕಿ್ಕನವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡೆನು.
4 ಅವರ ಮರಣವು ನಿ ಾರ್ಧಕ ಾಗಿದೆ;
ಅವರ ದೇಹವು ಕೊಬಿ್ಬದೆ.
5 ಮನುಷ ್ಯರ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಗಿಗ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಇತರರಿಗೆ ತಗುಲುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಟುರೋಗವೂ ತಗುಲುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗವರ್ವು ಕಂಠ ಾಲೆ
ಾಗಿದೆ;
ಬ ಾ ಾ್ಕರವು ಉಡು ಾಗಿದೆ.
7 ಕೊಬಿ್ಬ ನಿಂದ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿವೆ;
ಅವರ ದುಷ ್ಕಲ್ಪ ನೆಗಳು ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತವೆ.
8 ಾಸ್ಯ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಕೆಡುಕಿನ ವಿಷಯ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ಬ ಾ ಾ್ಕರನಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಮೆ್ಮಕೊಚು್ಚ ಾ್ತರೆ.
9 ಾವು ಮೇಲುಲೋಕದವರೋ ಎಂಬಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಾಯಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರ ಾತೇ ಮುಂದು.
10 ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವರ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿಯು ಾ್ತರೆ;
*ಅವರು ಅವರಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.
11 ಅವರು “ದೇವರು ವಿಚಾರಿಸುವುದೆಲಿ್ಲ?
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಚಿಂತಿಸುವದುಂಟೋ”
ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
12 ನೋಡಿರಿ, ದುಷ್ಟರು ಇಂಥವರೇ;
ಅವರು ಸ ಾ ಸುಖದಿಂದಿದು್ದ ಸಿ್ಥತಿವಂತ ಾಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
13 ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ನಿಮರ್ಲ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೂ್ದ,
ಶುದ್ಧತ ್ವದಲಿ್ಲ ಕೈ ತೊಳಕೊಂಡಿದೂ್ದ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ ಸರಿ.
14 ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯ ಧಿಪೀಡಿತ ಾಗಿದು್ದ,
ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
15 ಾನು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾಯಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಕುಲಕೆ್ಕ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.
16 ಾನು ಇದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಷು್ಟ ಚಿಂತಿಸಿದರೂ
ಅದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಮಮರ್ವೆಂದು ತೋಚಿತು.
17 ಆದರೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿ ಾಗ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
18 ೌದು, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅ ಾಯಕರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟು್ಟ,
*

73:10 ಅಥ ಾ ಅವರಿಗೆ ಾನವು ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ದೊರಕುವುದು.
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ಬೀಳಿಸಿ, ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತೕ.
19 ಅವರು ನಿಮಿಷ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ;
ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂ ಾರ ಾಗಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
20 ಎಚ್ಚರ ಾದವನು ಕನಸ್ಸ ನು್ನ ಕಂಡ ಾಗೆ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಏಳು ಾಗ ಅವರನು್ನ ಾ ಾರೂಪರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ.
21 ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನೊಂದುಹೋಗಿತು್ತ;
ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂತಿತು್ತ.
22 ಾನು ವಿವೇಕಹೀನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನಂತೆ,
ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಪಶುವೇ ಆಗಿದೆ್ದನು.
23 ಆದರೂ ಸ ಾ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದು,
24 ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ,
ನನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸಿ ತರು ಾಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
25 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮ ಾ್ತರು ಅವಶ್ಯ?
ಇಹಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನ ್ನಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ನರನೂ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
26 ತನುಮನಗಳು ಕ್ಷಯಿಸಿದರೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಬಲವು†
ನನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಲೂ ದೇವರೇ.
27 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ವರು ಾಶ ಾಗುವರು;
ನಿನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುತಿ್ತೕ.
28 ನನ ಾದರೋ ದೇವರ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವೇ ಾಗ್ಯ ವು.
ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.

ದೇ ಾಲಯವನು್ನ

ಾಳು

ಾಡಿದ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಬೇಕೆಂಬ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

74

ಆ ಾಫನ ಪದ್ಯ.
ಕೀತರ್ 79
1 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ನೀನು ಾಲಿಸುವ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯ ಹೊಗೆ ಏರುವುದೇಕೆ?
2 ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸ್ವಕುಲ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಸ ಾಮಂಡಲಿಯನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೋ;
ನಿನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿದ್ದ ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.
3 ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಈ ಾ್ಥನದ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕು.
ನೋಡು, ವೈ ರಿಯು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
4 ನಿನ್ನ ದಶರ್ ಾಲಯದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನಮ್ಮ ಆ ಾಧ ಾ ಚಿಹೆ್ನ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ಚಿಹೆ್ನ ಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
5 ಮರಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೊಡಲಿಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತು್ತವ ಜನರೋ ಎಂಬಂತಿ ಾ್ದರೆ.
6 ನೋಡು, ಅವರು ಈಗ ಕೈ ಕೊಡಲಿ ಮತು್ತ ಸುತಿ್ತಗೆಗಳಿಂದ,
ದೇ ಾಲಯದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಡೆದು ಾಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
†

73:26 ಬಲವು ಅಥ ಾ ಬಂಡೆ.
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ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ,
ನಿನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದ ಮಂದಿರವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ, ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
8 “ ಾವು ಈ ಜನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡೋಣ” ಅಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
9 ನಮ್ಮ ಆ ಾಧ ಾ ಚಿಹೆ್ನ ಗಳು ಈಗ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾರೂ ಇಲ್ಲ;
ಇದು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇರುವುದೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
10 ದೇವರೇ, ವಿರೋಧಿಗಳು ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯ ತನಕ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು?
ವೈ ರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸ ಾ ಾಲವೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದೋ?
11 ಚಾಚಿದ ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂದೆಗೆದಿದಿ್ದೕ?
ಅದನು್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡು.
12 ದೇವರೇ, ನೀನು
ದಲಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಅರಸನೂ,
ಲೋಕಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾತನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ?
13 ಸ್ವಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಭೇದಿಸಿದವನು ನೀನು;
ಜಲ ಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜಬಿಟ್ಟವನು ನೀನು.
14 ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನ* ಶಿರಚೆ್ಛೕದನೆ ಾಡಿ,
7 ಅವರು ನಿನ್ನ ಪವಿ

ಅಡವಿಯ ಮೃ ಗಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ† ಆ ಾರ ಕೊಟ್ಟ ವನು ನೀನು.
15 ಬುಗೆ್ಗಹಳ್ಳ ಗಳನು್ನ ಉಕಿ್ಕಸಿದವನು ನೀನು;
ಮ ಾನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿಬಿಟ್ಟವನು ನೀನು.
16 ಹಗಲಿರುಳುಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದವನು ನೀನು;
ಸೂಯರ್ ಮತು್ತ
್ಯೕತಿಮರ್ಂಡಲಗಳ ನಿ ಾರ್ಪಕನು ನೀನು.
17 ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದವನು ನೀನು;
ಬೇಸಿಗೆ ಮತು್ತ ಚಳಿ ಾಲಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದವನು ನೀನು.
18 ಯೆಹೋವನೇ, ವೈ ರಿಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದನು್ನ,
ದುಮರ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೋ.
19 ನಿನ್ನ ಬೆಳವಕಿ್ಕಯ ಜೀವವನು್ನ ಾಡುಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ದೀನಮಂಡಲಿಯನು್ನ ಸ ಾ ಮರೆಯಬೇಡ.
20 ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೋ.
ದೇಶದ ಅಂಧ ಾರ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಬಲ ಾ್ಕರವು ತುಂಬಿ ಾಸಿಸುತ್ತದ ಾ್ಲ.
21 ಕುಗಿ್ಗದವರು ಆ ಾಭಂಗದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗದಿರಲಿ;
ದುಃಖಿತರೂ, ಬಡವರೂ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.
22 ದೇವರೇ, ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ನಡೆಸುವವ ಾಗು;
ದುಮರ್ತಿಯು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೋ.
23 ಮೇಲಣ ಲೋಕವನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮುಟು್ಟತಿ್ತರುವ,
ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಗಳ ಗದ್ದಲವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ದೊಂಬಿಯನೂ್ನ ಮರೆಯದಿರು.

ಾ್ಯ

ಾಧೀಶ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿ

*

74:14 ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನ ಲಿ ಾ್ಯ ಾನ್ (104:26; ಯೆ ಾ 27:1) ಎಂಬುದು ೌ ಾಣಿಕ ಘಟಸಪರ್ದ ಹೆಸ ಾಗಿದೆ, ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ತಲೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಾವಿಸ ಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಘಟಸಪರ್ಗಳನು್ನ
“ಕಡಲ ಮ ಾ ಾವುಗಳು” ಅಥ ಾ “ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಮೃ ಗಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ಜನರಿಗೆ.

ಾಸಿಸುವ ಮ ಾ

ಾ್ರ ಣಿಗಳು” ಎಂದು ಅನು ಾದಿಸ ಾಗಿದೆ.

†
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಅಲ್ತಷೆ ್ಖೕತೆಂಬ
ಆ ಾಫನದು.
ಕೀತರ್ 57
1 ದೇವರೇ, ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ಾಮ ಮಹತ್ವವನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು;
ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
2 ದೇವರು ನುಡಿದದು್ದ, “ನಿಯಮಿತ ಾಲವು ಬಂ ಾಗ,
ಾನೇ ನೀತಿಯಿಂದ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವೆನು.
3 ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಿಗ
ಡನೆ ಭೂಮಿಯು ಕರಗಿ ಹೋದರೂ,
ಅದರ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವವನು ಾನೇ” ಎಂಬುದು.

ಾಗ; ಕೀತರ್ನೆ;

ಾಡು;

ಸೆ ಾ

ಾನು ಹೆಮೆ್ಮ ಾರರಿಗೆ, “ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು;
ದುಷ್ಟರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಡಿರಿ;
5 ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಡಿರಿ;
ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಾತ ಾಡಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
6 ಏಕೆಂದರೆ ಉ ಾ್ಧರವು ಪೂವರ್ದಿಂ ಾಗಲಿ, ಪಶಿ್ಚಮದಿಂ ಾಗಲಿ,
ಅರಣ್ಯ ದಿಂ ಾಗಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
7 ದೇವರೇ ಾ್ಯ
ಾಧೀಶ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ತೆಗೆದು,
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
8 ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಾತೆ್ರ ಇದೆ;
ಅದು ಔಷಧಿಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ಉಕು್ಕವ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಅದರಿಂದ ಹೊಯು್ದ ಹಂಚು ಾ್ತನೆ.
ಲೋಕದ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಅದರೊಳಗಿನ ಮಡಿ್ಡಯನು್ನ ಸಹ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಬೇಕು.
9 ಾ ಾದರೋ ಸ ಾ ವಣಿರ್ಸುವವ ಾಗಿ,
ಾಕೋಬ ವಂಶದವರ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸು ಾ್ತ ವಣಿರ್ಸಿ ಾಡುವೆನು.
10 ದುಷ್ಟರ ಕೊಂಬುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ* ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು;
ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ †ಉನ್ನತಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವವು.
4

ಮ ಾಭಯಂಕರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ತಂತಿ ಾದ್ಯ ದೊಡನೆ
ಆ ಾಫನ ಾಡು.
ಕೀತರ್ 75
1 ದೇವರು ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡವನು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಆತನ ಾಮವು ದೊಡ್ಡದು.
2 ಾಲೇಮಿನಲಿ್ಲ* ಆತನ ಬಿ ಾರವಿದೆ;
ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ.
3 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಾರಿ ಬರುವ ಾಣಗಳನೂ್ನ,
ಗು ಾಣಿ, ಖಡ್ಗ ಮುಂ ಾದ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
*

75:10 ಕೊಂಬುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಥ ಾ ಬಲವನು್ನ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ.

†

75:10 ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಬಲವನು್ನ.

*

ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಕೀತರ್ನೆ;
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4 ನೀನು ತೇ

ೕಮಯನು;
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗಿಂತ ಘನ ಾಂಭೀಯರ್ಯುಳ್ಳವನು.
5 ಧೀರಹೃ ದಯರು ಸುಲಿಗೆ
ಾಗಿ ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಎ ಾ್ಲ ಶೂರರ ಕೈ ಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದವು.
6
ಾಕೋಬ ವಂಶದವರ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ರಥಬಲವೂ, ಅಶ್ವಬಲವೂ ಮೈ ಮರೆತು ಹೋದವು.
7 ನೀನು ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಾಲಿ;
ನೀನು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂ ಾಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಾರು ನಿಂ ಾರು?
8 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಯವಿಧಿಯನು್ನ ಆ ಾಪಿಸು ಾಗ,
9 ದೇವರು ಲೋಕದ ದೀನರನು್ನ ರ ಸಿ,
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎದು್ದ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧ ಾದರು.
10 ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಕೋಪವೂ ನಿನ್ನ ಘನತೆಗೆ

ಾಧನ ಾಗುವುದು;
ಕೋಪಶೇಷವನು್ನ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನಂತೆ ಬಿಗಿದುಕೊಳು್ಳವಿ†.

ಸೆ ಾ

11 ನಿಮ್ಮ ದೇವ

ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ;
ಅವನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರು ಮ ಾಮಹಿಮನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲಿ.
12 ಆತನು ಭೂಪತಿಗಳಿಗೆ ಭಯಪ್ರ ದ ಾಗಿದ್ದ
ಪ್ರ ಭುಗಳ ಅಹಂ ಾವವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಯೆದುತೂನನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಆ ಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ದೇವರಿಗೆ
ರೆಯಿಡುವೆನು, ಕೂಗಿ
ರೆಯಿಡುವೆನು;
ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.
2 ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ ಕರೆದೆನು;
ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಕೈ ಚಾಚಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಲೊಲ್ಲದೆ ಇತು್ತ.
3 ಾನು ವ್ಯ ಥೆಪಡು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು;
ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿಯೇ ಹಂಬಲಿಸುವೆನು.
4 ಾನು ರೆಪೆ್ಪ ಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ನೀನು
ಾಡಿದಿ.
ತಳಮಳಗೊಂಡು ಾತ ಾಡ ಾರದೆ ಇದೆ್ದನು.
5 ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನೂ್ನ,
ಪು ಾತನ ವಷರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
6 ಾನು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾನವನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು,
ನನ್ನ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ,
7 “ಕತರ್ನು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಡುವನೋ?
ಆತನು ಪುನಃ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
8 ಆತನ ಕೃ ಾ ಾತ್ಸಲ್ಯ ವು ನಿಂತೇ ಹೋಯಿತೋ?
†

ಾಡತಕ್ಕದು್ದ;

76:10 ಕೋಪಶೇಷವನು್ನ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನಂತೆ ಬಿಗಿದುಕೊಳು್ಳವಿ ಅಥ ಾ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆರಿಸು ಾ್ತರೆ.
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ಆತನ ಾ ಾ್ದನವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿದೆ್ದೕ ಹೋಯಿತೋ?
9 ದೇವರು ದಯೆ ತೋರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ನೋ?
ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಕರಳುಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು
10 ಪುನಃ

ಾನು,
“ಹೀಗೆ ನೆನಸುವುದು ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯೇ.
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಭುಜಬಲವು ಪ್ರಕಟ ಾದ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
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11 ಯೆಹೋವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವೆನು;

ಪೂವರ್ದಿಂದ ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
12 ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ನಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ವತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
13 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದುದು.
ನಮ್ಮ ದೇವರಂತೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರು ಾರು?
14 ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ;
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಿ.
15
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕಸೇಫರ ವಂಶದವ ಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ,
ಭುಜಬಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದಿ.
16 ದೇವರೇ, ಜಲ

ಾಶಿಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡವು;
ಾಣುತ್ತಲೇ ತಳಮಳಗೊಂಡು
ತಳದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದವು.
17 ಮೇಘಮಂಡಲವು ಮಳೆಗರೆಯಿತು;
ಆ ಾಶವು ಗಜಿರ್ಸಿತು;
ನಿನ್ನ ಾಣಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಾರಿದವು.
18 ಬಿರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು;
ಮಿಂಚುಗಳು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದವು;
ಭೂಮಿಯು ಅ ಾ್ಲಡಿ ಕಂಪಿಸಿತು.
19 ನೀನು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಾಗರ್ ಾಡಿದಿ;
ಮ ಾಜಲ ಾಶಿಗಳನು್ನ ಾಟಿದಿ;
ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜ ಗುರುತು ಾಣಲಿಲ್ಲ.
20 ಕುರುಬನು ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ಹೇಗೋ,
ಾಗೆಯೇ ನೀನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮು ಾಂತರ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಿ.

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಉಪದೇಶಯುಕ್ತ ಾದ ಪೂವರ್ಚರಿತೆ್ರ
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ಆ ಾಫನ ಪದ್ಯ.
ಕೀತರ್ 105; 106; ಧ ೕರ್ 32
1 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಾಲಿಸಿರಿ.
2 ಾನು ಾಯೆ್ದರೆದು ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು.
ಪೂವರ್ ಾಲದ ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವೆನು.
3 ಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಾಯಿಂದ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ,
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ಅವರ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಡದೆ,
4 ಯೆಹೋವನ ಘನತೆಯನು್ನ, ಆತನ ಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ,
ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಮುಂದಣ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವೆವು.

ಾಕೋಬವಂಶದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯನಿ್ನಟು್ಟ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿರಿ;
6 ಇದರಿಂದ ಅವು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿ,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಹೋಗುವರು.
7 ಆಗ ಅವರು
ಂಡರೂ, ಅವಿಧೇಯರೂ, ಚಪಲಚಿತ್ತರೂ,
ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೂ ಆದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಆಗದೆ,
8 ನನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆಯದೆ, ನನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ,
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವರು” ಎಂಬುದೇ.
9 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ,
ಯುದ್ಧಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.
10 ಅವರು ದೇವರ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
11 ಆತನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಆತನು ತಮೆ್ಮ ದುರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ
ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
5 ಆತನು

12 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಸೋನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ,

ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಮಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೇ ಆಶ್ಚಯರ್ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
13 ಆತನು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ವಿ ಾಗಿಸಿ,
ಅದರ ನೀರನು್ನ ಾಶಿ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವಂತೆ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಾಟಿಸಿದನು.
14 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ೕಡದಿಂದಲೂ, ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು.
15 ಆತನು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ,
ಅವರಿಗೆ ಾಗರದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದನು.
16 ಗಿರಿಶಿಲೆಯಿಂದ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,
ನದಿಗ ಾಗಿ ಹರಿಯ ಾಡಿದನು.
17 ಆದರೂ ಅವರು ನಿಜರ್ಲಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ,
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು.
18 ಅವರು ಇಷ್ಟ ಭೋಜನವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ,
ಸಂಶಯ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.
19 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ದೇವರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಬಲ್ಲ ನೋ?
20 ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು, ನೀರು ಚಿಮಿ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆಯೂ,
ಪ್ರ ಾಹವು ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯುವಂತೆಯೂ ಾಡಿದನಲ್ಲ ೕ?
ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನೋ?
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾಂಸವನೂ್ನ ಒದಗಿಸುವನೋ” ಎಂಬುದೇ.
21 ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ರೋಷಗೊಂಡನು.
ಅವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡದೆಯೂ,
ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಂಬದೆ ಹೋದುದರಿಂದಲೂ,
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ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು;
ಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತಿ್ತತು.
23 ಆತನು ಮೇಘಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ ಆ ಾಶ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆದು,
24 ಸ್ವ ಗರ್ ಾನ್ಯ ಾದ ಮನ್ನವನು್ನ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಿ,
ಉಣ್ಣಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು.
25 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ದೇವದೂತರ ಆ ಾರವನು್ನ ಸೇವಿಸಿದನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನವನು್ನ ಸಂತೃ ಪಿ್ತ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು.
26 ಆತನು ಗಗನಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಮೂಡಣ ಾಳಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ,
ಪ್ರ ಾಪದಿಂದ ತೆಂಕಣ ಾಳಿಯನೂ್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
27 ಧೂಳಿನಷು್ಟ
ಾಂಸವೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು;
ಸಮುದ್ರ ದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಪ ಗಳು ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
28 ಅವು ಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಬಿ ಾರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದವು.
29 ಅವರು ತಿಂದು ಸಂತೃ ಪ್ತ ಾದರು;
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
30 ಅವರ ಇಷ್ಟ ಭೋಜನವು ಅವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು,
ಅವರು ಅದನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ,
31 ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ,
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೊಬಿ್ಬದವರನು್ನ ವಧಿಸಿ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ರ ಯಸ್ಥರನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಿತು.
32 ಇ ಾ್ಟದರೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು;
ಅವರು ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಂಬದೆ ಹೋದರು.
33 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಜೀವಿತ ದಿನಗಳನು್ನ ಉಸಿರಿನಂತೆಯೂ,
ಅವರ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಭಯದಿಂದಲೂ ಮುಗಿಸಿದನು.
34 ಸಂ ಾರ ಾಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೆನಸಿ,
ಪುನಃ ಆತನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬಯಸಿ,
35 ದೇವರು ತಮ್ಮ ಬಂಡೆಯು, ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು,
ತಮ್ಮ ವಿ ೕಚಕನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
36 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ವಂಚಿಸಿ,
ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸು ಾ್ಳಡಿದರು.
37 ಅವರ ಹೃ ದಯವು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಅವರು ಆತನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಕೈ ಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
38 ಆದರೂ ಆತನು ಕರುಣಾಳುವೂ,
ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸದೆ ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ ಆಗಿ,
ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಏರಗೊಡಿಸದೆ, ಅದನು್ನ ಹಲವು ಾರಿ ತಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದನು.
39 ಅವರು
ಾಂಸ ಾತ್ರ ದವರೂ,
ಾ್ವ ಸವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
40 ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ,
ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ನೋಯಿಸಿದರು.
41 ಆತನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಪರೀ ಸಿ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದರು.
42 ಅವರು ಆತನ ಭುಜಬಲವನೂ್ನ,
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ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಮಯವನೂ್ನ,
43 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಸೋನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
44 ಅವರು ಹಳ್ಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ

ಾಗದಂತೆ,
ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ನ ನದಿಗಳನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದನು.
45 ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ವಿಷದ ಹುಳಗಳನು್ನ,
ಾಳು ಾಡುವ ಕಪೆ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
46 ಅವರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳಿಗೂ,
ಕಷ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು.
47 ಅವರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ಆನೆಕಲಿ್ಲ ನಿಂದಲೂ,
ಅತಿ್ತಮರಗಳನು್ನ ಕಲ್ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಾಳು ಾಡಿದನು.
48 ಅವರ ದನಗಳನು್ನ ಕಲ್ಮಳೆಗೂ,
ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಸಿಡಿಲಿಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
49 ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪ ೌದ್ರ ಗಳನು್ನ,
ಉಗ್ರ ಹಿಂಸೆಗಳನು್ನ ಸಂ ಾರಕ ದೂತಗಣವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
50 ತನ್ನ ೌದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಡೆಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಬದುಕಗೊಡಿಸದೆ,
ಅವರ ಜೀವವನು್ನ ಮರಣ ಾ್ಯ ಧಿಗೆ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟ ನು.
51 ಾಮನ ವಂಶದವರ* ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾಗಿರುವ

ಐಗುಪ ರ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
52 ಆತನು ಕುರಿಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ಜನವನು್ನ ಹೊರತಂದು,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂಡನು್ನ
ೕಷಿಸಿ ನಡೆಸಿದನು.
53 ಆತನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ;
ಅವರ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರ ವು ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು;
54 ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ
ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಈ ಪವರ್ತಸೀಮೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
55 ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವರ ಮುಂದಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಗೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಟು್ಟ,
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಿ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.
56 ಆದರೂ ಅವರು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು.
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳ್ಳದೆ,
57 ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರು.
ೕಸದ ಬಿಲಿ್ಲ ನಂತೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.
58 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿ,
ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ ರೇಗಿಸಿದರು.
59 ದೇವರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ೌದ್ರ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿ ಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
60 ಾನು ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ,
*
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ಶಿಲೋವ್† ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ‡ ತ್ಯ ಜಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
61 ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಸೆರೆ
ಾಗುವುದಕೂ್ಕ,
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
62 ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ,
ತನ್ನ ಾಧ್ಯ ತೆಯ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ಾದನು.
63 ಅವರ
ೌವನಸ್ಥರು ಅಗಿ್ನ ಗೆ ಆಹುತಿ ಾದರು;
ಅವರ ಕನೆ್ಯಯರು ವಿ ಾಹ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
64
ಾಜಕರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹೃ ತ ಾದರು;
ಇವರ ವಿಧವೆಯರು ದುಃಖಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ.
65 ಆ ವರೆಗೆ ನಿದಿ್ರ ಸುವವನಂತೆಯೂ,
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ಮೈ ಮರೆತ ವೀರನಂತೆಯೂ ಇದ್ದ ಕತರ್ನು ಫಕ್ಕನೆ ಎಚೆ್ಚತು್ತ,
66 ತನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡಿದು,
ನಿತ್ಯ ನಿಂದೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಿದನು.
67
ೕಸೇಫನ ಕುಲದ ಗು ಾರವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ,
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲವನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ,
68 ಯೆಹೂದ ಕುಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಚೀ
ೕನ್ ಗಿರಿಯನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
69 ಆತನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಪವರ್ತದಂತೆಯೂ,
ಾನು ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಭೂಮಿಯಂತೆಯೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದನು.
70 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಕುರಿಹಟಿ್ಟಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
71 ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ,
ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಅಂದರೆ
ತನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು.
72 ಇವನು ಅವರನು್ನ ಯ ಾಥರ್ಹೃ ದಯದಿಂದ ಾಕಿ,
ತನ್ನ ಹಸ್ತ ೌಶಲ್ಯ ದಿಂದ ನಡೆಸಿದನು.

ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರಿಗೆ ದಂಡನೆ
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ಆ ಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 74
1 ದೇವರೇ, ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಕು್ಕ,
ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರು;
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು ದಿಬ್ಬ ಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.
2 ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಡಿದರು;
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ದೇಹವನು್ನ ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಗೆ ಾಕಿದರು.
3 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೀರಿನ ಾಗೆ ಚೆಲಿ್ಲದರು;
ಅವರನು್ನ ಹೂಣಿಡುವವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
4 ಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಿಂ ಾಸ್ಪದ ಾದೆವು;
†

78:60 ಶಿಲೋವ್ ಶಿಲೋವ್ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಕುಲದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿದೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಉತ್ತರ ಾಗಕೆ್ಕ 32
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿದೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಇತಿ ಾಸದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಇಡ ಾಗಿತು್ತ (ಯೆಹೋ. 18:1;
1 ಸಮು 1:3 ನೋಡಿರಿ).

‡

78:60 ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅಥ ಾ ಗು ಾರವನು್ನ.
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ಸುತ್ತಣ ಜನರ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಮತು್ತ ತಿರ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದೆವು.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಿ?
ನಿನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಉರಿಯುತ್ತಲಿರಬೇಕೋ?
6 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅರಿಯದ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರ ಮೇಲೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸದ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ೌದ್ರ ವನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು.
7 ಅವರು
ಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ,
ಅವರ ಾಸಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಪೂವಿರ್ಕರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಾನಿ ಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಕನಿಕರವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿ;
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ.
9 ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ಾಮದ ಘನತೆಗೋಸ್ಕರ ಸ ಾಯ ಾಡು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರ ಸಿ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
10 ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು, “ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದೇಕೆ?
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ದಂಡನೆ ಾದದು್ದ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿ.
11 ಸೆರೆಹೋದವರ ನರಳುವಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಬರಲಿ;
ಾಯಲಿರುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಭುಜಮಹತಿ್ತನಿಂದ ಉಳಿಸು.
12 ಾ್ವಮಿಯೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದ ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳ ಉಡಿಲಲಿ್ಲ,
ಏಳರಷು್ಟ ನಿಂದನೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಾಡು.
13 ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೂ, ನೀನು ಾಲಿಸುವ ಮಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಾ ಾದರೋ,
ಸ ಾ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವವ ಾಗಿ,
ಮುಂದಣ ಸಂ ಾನದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತನು್ನ ವಣಿರ್ಸು ಾ್ತ ಹೋಗುವೆವು.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಶೋಶನಿ್ನೕಮ್ ಎದೂತೆಂಬ ಾಗ. ಆ ಾಫನ
ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಯುವ ಕುರುಬನೇ, ಕಿವಿಗೊಡು;
ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರನು್ನ ಕುರಿಹಿಂಡಿನಂತೆ ಕರೆತಂದವನೇ,
ಕೆರೂಬಿಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾತನೇ, ಪ್ರ ಾಶಿಸು.
2 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವ ಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ೌಯರ್ವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು;
ಬಂದು ನಮಗೆ ಜಯಪ್ರ ದ ಾಗು.
3 ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೇರಿಸು.
ಪ್ರ ಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು; ಆಗ ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವೆವು.
4 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗ ನೀನು ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ?
5 ರೋದನವೇ ಅವರ ಆ ಾರ ಾಗುವಂತೆಯೂ,
ಅಶು್ರ ಾರೆಯೇ ಅವರ ಾನ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾಡಿದಿ.
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ಾಂಗಗಳ ದಿ ಾ್ಕರಕೂ್ಕ,
ಶತು್ರ ಗಳ ನಿಂದೆಗೂ ಗುರಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದಿ.
7 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೇರಿಸು.
ಪ್ರ ಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು; ಆಗ ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವೆವು.
8 ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಾ್ರ ಾಲತೆಯನು್ನ ತಂದು,
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ, ಅದನು್ನ ನೆಟಿ್ಟದಿ್ದ.
9 ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೆಲವನು್ನ ಹಸನು ಾಡಿದ ಮೇಲೆ,
ಅದು ಬೇರುಬಿಟು್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.
10 ಅದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ಗುಡ್ಡಗಳೆ ಾ್ಲ ಕವಿಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವು.
ಅದರ ಕುಡಿಗಳು ದೇವ ಾರುವೃ ಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಹಬಿ್ಬ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟ ವು.
11 ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೂ,
ಅದರ ಚಿಗುರುಗಳು ಮ ಾನದಿಯವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡವು.
12 ನೀನು ಅದರ ಬೇಲಿಯನೆ್ನೕಕೆ ಮುರಿದು ಾಕಿದಿ?
ಾರಿಗರೆಲ್ಲರು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
13 ಾಡುಹಂದಿಯು ಅದನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುತ್ತದೆ;
ಅರಣ್ಯ ಮ ೃ ಗಗಳು ಅದನು್ನ ತಿಂದು ಾಕುತ್ತವೆ.
14 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ಅಭಿಮುಖ ಾಗಬೇಕು;
ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಟಾ ಸಿ, ಈ ಾ್ರ ಾಲತೆಯನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸು.
15 ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನೆಟು್ಟ, ಾಕಿ, ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಯನು್ನ ಾ ಾಡು.
16 ಅದು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
17 ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಪುರುಷನೂ,
ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನರಪುತ್ರ ನೂ ಆಗಿರುವವನನು್ನ,
ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹಿಡಿದಿರು.
18 ಆಗ ಾವು ನಿನಿ್ನಂದ ಅಗಲುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸು.
19 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ,
ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೇರಿಸು. ಪ್ರ ಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು;
ಆಗ ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವೆವು.
6 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸುತ್ತಣ ಜ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾಗದಿಂದ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಆ ಾಫನ
ಕೀತರ್ನೆ.
ಧ ೕರ್ 32; ಕೀತರ್ 8; 84
1 ನಮಗೆ ಬಲಪ್ರ ದ ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಉ ಾ್ಸ ಹಧ ್ವ ನಿ
ಾಡಿರಿ;
ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ.
2 ಾಗವನು್ನ ಎತಿ್ತರಿ; ದಮ್ಮ ಡಿಯನು್ನ ಬಡಿಯಿರಿ;
ಇಂ ಾದ ಕಿನ್ನರಿಯನೂ್ನ, ಸ್ವರಮಂಡಲವನೂ್ನ ಾರಿಸಿರಿ.
3 ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದಿನ ಾಗಿರುವ ಹುಣಿ್ಣಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿರಿ.
4 ಇದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ;
ಇದು ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ವಿಧಿಸಿದು್ದ.
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5 ಆತನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ

ಾಧಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ,
ನೆನಪಿ ಾಗಿ
ೕಸೇಫ್ಯರಲಿ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವನ ಾತು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ; ಏನೆಂದರೆ,
6 “ಅವನ ಹೆಗಲನು್ನ ಹೊರೆಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು;
ಅವನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆನು.
7 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ
ರೆಯಿಟ್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದೆನು;
ಗುಡುಗುವ
ೕಡದಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ನು;
ಮೆರೀ ಾ ಪ್ರ ಾಹಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸಿದೆನು.
8 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ; ಖಂಡಿತ

ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳೕದು,
9 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಇರ ಾರದು;
ಪರರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು;
10 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆತಂದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು;
ಅಗಲ ಾಗಿ ಾಯಿತೆರೆಯಿರಿ; ಅದನು್ನ ತುಂಬಿಸುವೆನು ಅಂದೆನು.
11 ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ
ಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ.
12 ಆದುದರಿಂದ ಇವರು ಹಟ ಾರಿಗಳು;
ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಂತೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ ನು.
13 ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ,
ನನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
14 ಾನು ಅವರ ಎದು ಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ,
ಅವರ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಬಗಿ್ಗಸುವೆನು.
15 ಯೆಹೋವನ ದೆ್ವೕಷಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಅವ ಾದರೋ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರುವರು.
16 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಗೋದಿಯನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ,
ಬಂಡೆ
ಳಗಿನ ಜೇನಿನಿಂದ ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂಬುದೇ.

ಸೆ ಾ.

82
ಅನೀತಿವಂತ ಾದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯ ವಿಧಿಸುವ ದೇವರು
ಆ ಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 58
1 ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡವ ಾಗಿ,
ದೇವರುಗಳೆಂದು *ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರೊಳಗೆ ಾ್ಯಯವಿಧಿಸು ಾ್ತನೆ.
2 “ನೀವು ಅ

ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವುದೂ,
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ತೋರಿಸುವುದೂ ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ?
3 ಕುಗಿ್ಗದವರ ಮತು್ತ ಅ

ಾಥರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿರಿ,
ದುಃಖಿತರ ಮತು್ತ ದರಿದ್ರರ ನೀತಿಯನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ.
4 ಕುಗಿ್ಗದವರನು್ನ, ಬಡವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ರ ಸಿರಿ.”
5 ಇವರು ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂ, ವಿವೇಕಶೂನ್ಯರೂ ಆಗಿ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯು ಾ್ತರೆ.
*

82:1 ದೇವರುಗಳೆಂದು ಅಥ ಾ ದೇವದೂತರು ಅಥ ಾ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು.
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ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೆ ಾ್ಲ ಕದಲುತ್ತವೆ.
6 “ನೀವು ದೇವರುಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು,
7 ಆದರೂ ನರರಂತೆ ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವಿರಿ,
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಪ್ರ ಭುವಿನಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವಿರಿ”
ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
8 ದೇವರೇ, ಏಳು; ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು.
ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಒಡೆಯನು ಅಲ್ಲ ೕ?

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಿರೋಧಿಗಳ ಸೋಲಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಆ ಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ; ಗೀತೆ.
1 ದೇವರೇ, ಸುಮ್ಮ ನಿರಬೇಡ!
ನಿಶಿ್ಚಂತ ಾಗಿ ೌನದಿಂದಿರಬೇಡ ಾ್ವಮೀ.
2 ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು
ೕಷಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ನಿನ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಗಳು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
3 ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕವರನು್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ,
4 “ಬನಿ್ನರಿ; ಅವರು ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಉಳಿಯದಂತೆಯೂ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೆಂಬ ಹೆಸರು ಅಳಿದುಹೋಗುವಂತೆ,
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸೋಣ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
5 ಎದೋಮ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಮಯೇಲರ ಾಳೆಯಗಳವರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಹಗಿ್ರ ೕಯರು,
6 ಗೆ ಾಲ್ಯರು, ಅ
್ಮೕನಿಯರು, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು, ತೂರ್ ಸಂ ಾ್ಥನದವರು,
7 ಇವರೆ ಾ್ಲ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕೂಡಿ,
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ;
8 ಅಶೂ್ಯ ಯರ್ರೂ ಇವರೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು,
ಲೋಟನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಭುಜಬಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
9 ನೀನು ಮಿ

ಾ್ಯ ನ ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದಂತೆ ಇವರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸು.
ಕೀಷೋನ್ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೀಸೆರ್, ಾಬೀನ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆ,
ಇವರಿಗೂ ಾಡು.
10 ಅವರು ಎಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ವಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ,
ಹೊಲದ ಗೊಬ್ಬರ ಾಗಿ ಹೋದರ ಾ್ಲ.
11 ಓರೇಬ್ ಮತು್ತ ಜೇಬ್ ಎಂಬವರ ಗತಿಯು,
ಇವರ ಶಿ್ರ ೕಮಂತರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಲಿ;
ಜೇಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮ ನ ್ನ ಎಂಬವರ ಾಗೆ ಇವರ ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೂ ಆಗಲಿ.
12 ಅವರು “ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ”
ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
13 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಅವರನು್ನ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಸು ಾ್ತಡುವ ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ,
ಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟ ನಂತೆಯೂ ಾಡು.
14 ನೀನು ಾಡನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆಯೂ,
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ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವ ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂ ಇದು್ದ,
15 ನಿನ್ನ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟ;
ತುಫಾನಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸು.
16 ಾಚಿಕೆಯು ಅವರ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿಯಲಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂ ಾರು.
17 ಅವರು ನಿರಂತರವೂ ಆ ಾಭಂಗದಿಂದ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಲಿ;
ಅಪ ಾನದಿಂದ ಾಶ ಾಗಲಿ.
18 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಾಮದಿಂದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದ ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸ ೕರ್ನ್ನತನೆಂದು ಗ್ರ ಹಿಸುವರು.

ದೇ ಾಲಯದ

ಾತಿ್ರ ಕರ ಕೀತರ್ನೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಗಿತಿ್ತೕಯ
ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 8; 81
1 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ ಾಗಿವೆ!
2 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕೆಂದು,
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಹಂಬಲಿಸು ಾ್ತ ಕುಂದಿಹೋಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಈಗ ಚೈ ತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ನನ್ನ ತನುಮನಗಳಿಂದ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಆ ಾ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಅರಸನೇ,
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಗುಬಿ್ಬ ಗೆ ಮನೆಯೂ,
ಾರಿ ಾಳಕೆ್ಕ ಮರಿ ಾಡುವ ಗೂಡೂ ದೊರಕಿತ ಾ್ಲ!
4 ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ನಿತ್ಯ ವೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇರು ಾ್ತರೆ.
5 ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವ ಮನುಷ ್ಯರು ಧನ್ಯರು.

ಅವರು ಾತಿ್ರಕ ಾಗಿ,
6 ಕಣಿ್ಣೕರಿನ ತಗ್ಗನು್ನ ಾಟು ಾಗ,
ಅಲಿ್ಲ ಒರತೆಗಳನು್ನ ತೋಡಿ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳ ಾಗ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಮುಂ ಾರು ಮಳೆಯು ಅದನು್ನ ಸಮೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
7 ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಬಲಹೊಂದಿ,
ಚೀ
ೕನ್ ಗಿರಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯನು್ನ ಸೇರಿ,
8 “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನನ್ನ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು;
ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರೇ, ಕಿವಿಗೊಡು” ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.
9 ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಗು

ಾಣಿ ಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೋಡು;
ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಮುಖವನು್ನ ಕಟಾ ಸು.
10 ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನವು,
ಬೇರೆ ಸಹಸ್ರ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ.
ದುಷ್ಟರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಾಗದಿಂದ

ಾಡತಕ್ಕದು್ದ;
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ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಲೇಸು.
11 ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಸೂಯರ್ನೂ, ಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಕೃ ಪೆಯನೂ್ನ, ಘನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನು;
ಆತನು ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಾವ ಶುಭವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸದೆ ಇ ಾ್ದನೋ?
12 ಸೇ

ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಧನ್ಯ ನು.
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಕಟಾ ಸಿದಿ್ದ;
ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ ಾಡಿದಿ್ದ.
2 ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಿ್ದ;
ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
ೌದ್ರ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೊರೆದಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
4 ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗು;
ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರವನು್ನ ಬಿಡು.
5 ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ ಾ?
ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಗೂ ಕೋಪವನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಿ
ೕ?
6 ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ
ಾದ ಾವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ,
ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪುನಃ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು;
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
8 ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
ಅವ ಾದರೋ ತಿರುಗಿ ಮೂಖರ್ತನದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಿರಲಿ.
9 ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಹತಿ್ತರವಿರುವುದು ಸತ್ಯ.
ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು.
10 ಆತನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ ಒಂದನೊ್ನಂದು ಕೂಡಿರುವವು;
ನೀತಿಯು, ಸ ಾ ಾನವು ಮುದಿ್ದಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವು.
11 ಸತ್ಯ ತೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟು್ಟ ವುದು;
ನೀತಿಯು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವುದು.
12 ನಿಜ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನು;
ನಮ್ಮ ದೇಶವು ತನ್ನ ಬೆಳೆ ಕೊಡುವುದು.
13 ನೀತಿಯು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ,
ಾವು ಆತನ ಹೆಜೆ್ಜಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವಂತೆ ಾರಿ ಾಡುವುದು.
3 ನಿನ್ನ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 25
1 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಿವಿಗೊಡು; ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು;
ಕುಗಿ್ಗದವನೂ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
2 ಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನು; ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸು;
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ರ ಸು.
3 ಕತರ್ನೇ, ಕರುಣಿಸು;
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
4 ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಆನಂದಗೊಳಿಸು;
ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವೆನ ಾ್ಲ.
5 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ, ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ,
ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುವವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಗಳ ಕೂಗನು್ನ ಾಲಿಸು.
7 ನೀನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ

ಾಲಿಸುವಿಯೆಂದು ನಂಬಿ,
ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಕರೆಯುವೆನು.
8 ಕತರ್ನೇ, ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾನನೇ ಇಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾದದು್ದ ಇನೊ್ನಂದಿಲ್ಲ.
9 ಕತರ್ನೇ, ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಬಂದು,
ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವವು.
10 ಮಹೋನ್ನತನು, ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವವನು ನೀನು;
ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ ದೇವರು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು;
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ತೆಯನು್ನ ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ನಡೆಯುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಾಮದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಏಕಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
12 ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.
13 ನೀನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕನಿಕರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾ ಾಳದ ತಳದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
14 ದೇವರೇ, ಅಹಂ ಾರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ;
ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳ ಗುಂಪು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿದೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಕನಿಕರವೂ, ದಯೆಯೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರು;
ದೀಘರ್ ಾಂತನು, ಬಹಳ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯೂ ಉಳ್ಳವನು.
16 ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು; ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು;
ನಿನ್ನ ಸೇವಕಳ ಮಗನನು್ನ ರ ಸು.
17 ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ಶುಭಸೂಚನೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು;
ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ನೋಡಿ, “ಯೆಹೋವನು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ
ಇವನನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾಚಿಕೆಪಡಲಿ.

ಚೀ

ೕನೇ ಎ ಾ್ಲ ದೇವಜನರ

ಾತೃ ಭೂಮಿ
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ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ; ಗೀತೆ.
ಯೆ ಾ 2:2-4; 19:19-24
1 ಯೆಹೋವನು ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿದೆ.
2 ಆತನು
ಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಗಳಿಗಿಂತ,
ಚೀ
ೕನಿನ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
3 ದೇವನಗರವೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾದ ೌರ
ೕಕಿ್ತಯೇನೆಂದರೆ,
4 “ರಹಬ*, ಾಬೆಲ್ ದೇಶಗಳವರನು್ನ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲ್ಲವರಲಿ್ಲ ಎಣಿಸುವೆನು.
ಇಗೋ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ, ತೂರ್, ಕೂಷ್, ಜ ಾಂಗಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ಹುಟಿ್ಟದವು” ಎಂಬುದೇ.
5 ಇದರಿಂದ ಚೀ
ೕನೇ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಜ ಾಂಗದ ಜನ್ಮ ನಗರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು;
ಅದನು್ನ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಾನೇ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವನು.
6 ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡು ಾಗ,
“ಪ್ರ ತಿ
ಂದರ ವಿಷಯ ಇದು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ” ಎಂದು ಬರೆಯುವನು.
ಾಡು ಾ್ತ, ಕುಣಿಯು ಾ್ತ,
“ನನ್ನ ಜೀವಜಲದ ಒರತೆಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
7 ಇವರು
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ದುಃಖತಪ್ತನ
ರೆ
ಾಡು; ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ; ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಮಹ ಾತ್ ಎಂಬ ಾಗದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಜೇರಹ ಕುಲದವ ಾದ ಹೇ ಾನನ ಪದ್ಯ.
ಪ್ರ ಾ 3
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರೇ,
ಹಗಲಿರುಳು ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
2 ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿ;
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳು.
3 ನನ್ನ ಜೀವವು ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು;
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು.
4 ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವವರೊಳಗೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನಿ ಾ್ರ ಣ ಮನುಷ ್ಯ ನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ಸತ್ತವನ ಾಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ;
ಹತ ಾದವನಂತೆ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ.
ಹತ ಾದವರು ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾಲನೆ ಇಲ್ಲದವರು;
ಅಂಥವರನು್ನ ನೀನು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
6 ಅಧೋಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ, ಾ ಾಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅ ಾಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
7 ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಾರವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ;
ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ತೆರೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸಿದಿ್ದ.
ಸೆ ಾ
8 ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟರು,
ನನ್ನ ನು್ನ ಅವರು ಹೇಸಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕ;
*

87:4 ರಹಬ ಅಥ ಾ ಐಗುಪ್ತ.
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ಸಿಕಿ್ಕಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆನು.
9 ಾಧೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಾ್ಬ ಗಿ ಹೋಗಿವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
10 ನೀನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವಿ
ೕ?
ಪೆ್ರ ೕತಗಳು ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವ ೕ?
ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯನೂ್ನ,
ಾಶನಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಾರುವುದುಂಟೋ?
12 ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ,
ಮರೆಯುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ೕ?
13 ಾ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು.
14 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕಕೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟ?
ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?
15
ೌವ ಾರಭ್ಯ ಕುಗಿ್ಗದವನೂ, ಮೃ ತ ಾ್ರ ಯನೂ,
ನಿನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
16 ನಿನ್ನ ಕೋಪಜಾ್ವಲೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಕವಿದಿದೆ;
ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾದ ದಿಗಿಲಿನಿಂದ ಾ ಾದೆನು.
17 ಅವು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ;
ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಬಿಟಿ್ಟವೆ.
18 ನನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರನು್ನ ದೂರ ಾಡಿದಿ;
ಅಂಧ ಾರವೇ ನನ್ನ ಒಡ ಾಡಿ.
11 ಸ

ಸೆ ಾ

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಾವೀದನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಜೇರಹ ಕುಲದವ ಾದ ಏ ಾನನ ಪದ್ಯ.
2ಸಮು 7; ಕೀತರ್ 44; 80
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿತ್ಯ ವೂ ನಿನ್ನ ಕೃ ಾತಿಶಯವನು್ನ ಾಡಿಹರಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವನು್ನ,
ಮುಂದಣ ಸಂ ಾನದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಾಡುವುದು.
2 ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಂಕಲ್ಪವು ನಿತ್ಯ ವು ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು;
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ನೀನು ನುಡಿದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
4 ‘ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು,
ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ’ ” ಎಂಬುವುದೇ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ಗಗನವು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು;

ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

ಸೆ ಾ
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6 ಮೇಘಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ

ಾನರು ಾರು?
ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸರಿ ಾದವರು ಾರು?
7 ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಘನ ಹೊಂದುವ ದೇವರು;
ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿ ಾರದವರಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರನು.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ,
ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರು?
ಾಹುವೇ, ನೀನು ಶಕ್ತನು, ಸತ್ಯ ತೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.
9 ಸಮುದ್ರ ದ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳನು್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವನು ನೀನು;
ತೆರೆಗಳು ಏಳು ಾಗ ಅವುಗಳನು್ನ ತಡೆಯುವವನು ನೀನು.
10 ರಹಬನು್ನ* ಛೇದಿಸಿ ಾಯಿಸಿದವನು ನೀನು;
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
11 ಆ ಾಶವೂ ನಿನ್ನದು, ಭೂಮಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ;
ಲೋಕವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ನೀನು.
12 ದ ಣೋತ್ತರ ದಿಕು್ಕಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ನೀನು.
ಾಬೋರ್†, ಹೆ ೕರ್ನ್‡ ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನ ಾಮದಲಿ್ಲ ಆನಂದಧ ್ವನಿ ಾಡುತ್ತವೆ.
ಾಬಲವುಳ್ಳದು್ದ. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳದು್ದ;
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಮಹತು್ತಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
14 ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು;
ನಿನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ದೂತರು ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ತೆಗಳೇ.
15 ಉ ಾ್ಸ ಹಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ §ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು ಧನ್ಯರು;
13 ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವು ಮ

ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮುಖಪ್ರ ಾಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತರೆ.
16
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಾಮದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ.
17 ಅವರು ಹಿಗು್ಗವ ಬಲವು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಂಬು* ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು.
18 ನಮಗೆ ಗು ಾಣಿಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಅರಸನು ಯೆಹೋವನೇ;
ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ, ಸ್ವಕೀಯನು.
19 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಒಬ್ಬ ಶೂರನಿಗೆ ರ ಾಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಪ್ರ ಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಆರಿಸಿ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಟಿ ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
20 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡು,
ಪರಿಶುದ್ಧ ತೈ ಲದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
21 ನನ್ನ ಹಸ್ತವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು;
ನನ್ನ ಭುಜವು ಅವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
22 ವೈ ರಿಯ ಕುತಂತ್ರ ವು ಅವನಲಿ್ಲ ಾಗದು;
ಾವ ಕೆಡುಕನೂ ಅವನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸ ಾರನು.
*

89:10 ರಹಬನು್ನ ೌ ಾಣಿಕ ಸಮುದ್ರ ದೈ ತ ್ಯ ರಹಬನು

ೕಬ. 9:13; 26:2; ಯೆ ಾ 51:9 ರಲಿ್ಲ ಕೂಡ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿದೆ; 87:4 ರಲಿ್ಲ

ಅದರ ಬಳಕೆಯು ಭಿನ್ನ ಾಗಿದೆ, ಇಲಿ್ಲ ರಹಬ ಕಡಲ ೌ ಾಣಿಕ ಸಪರ್ವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

†
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ಾಬೋರ್ ಾಬೋರ್ ಗಲಿ ಾಯ

‡ 89:12 ಹೆ ೕರ್ನ್ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತವು
ಸರೋವರದ ದ ಣದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪವರ್ತ ಾಗಿದೆ, 555 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ.
ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದಿಂದ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (45 ಮೈ ಲುಗಳು) ಈ ಾನ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲದೆ, ಸು ಾರು 2,750 ಮೀಟರ್ (8,940 ಅಡಿ)
ಎತ್ತರವಿದೆ.
ಬಲ.

§

89:15 ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾಗ

ಾಡುವ ಶಬ್ದ.
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23 ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅವನ ಮುಂದೆಯೇ ಜಜಿ್ಜ

ಾಕುವೆನು;
ಅವನ ದೆ್ವೕಷಿಗಳನು್ನ ಹತ ಾಡಿಬಿಡುವೆನು.
24 ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ತೆಗಳು ಅವನೊಡನೆ ಇರುವವು;
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವನ ಕೊಂಬು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದು.
25 ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ನದಿಗಳವರೆಗೂ ಅವನ ಹಸ್ತಕೆ ್ಕ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
26 ಅವನು ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ, ದೇವರೂ,
ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ವೂ ನೀನೇ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
27 ಾ ಾದರೋ ಅವನನು್ನ ಜೆ್ಯ ೕಷ್ಠಪುತ್ರ ನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಭೂ ಾಜರಲಿ್ಲ ಉನ್ನತನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
28 ನನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ಅವನಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರುವುದು;
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅವನಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
29 ಅವನ ಸಂ

ಾನವನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಉಳಿಸುವೆನು.
ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಆ ಾಶವಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.
30 ಅವನ ಸಂ ಾನದವರು ನನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
್ರ
ನನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯದೆ,
31 ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಮೀರಿ, ನನ್ನ ನೇಮಗಳನು್ನ

ಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ,
ಾನು ಅವರ ದೊ್ರ ೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಅವರ ಅಪ ಾಧ ಾ್ಕಗಿ ಪೆಟು್ಟಕೊಡುವೆನು.
33 ಆದರೂ ಾನು ಅವನಲಿ್ಲಟಿ ್ಟರುವ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ.
34 ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
35 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ತ ್ವದಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
36 ಅದೇನೆಂದರೆ, ಅವನ ಸಂತತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರುವುದು;
ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಸೂಯರ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲದು್ದ,
37 ಚಂದ್ರ ನಂತೆ ನಿತ್ಯಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
32 ಆಗ

ಪರಲೋಕದ ಾ ಸತ್ಯ ವೇ ಸರಿ.”

38 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡವ

ಾಗಿ,

ಅವನನು್ನ ಅಸಹಿ್ಯ ಸಿ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
39 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿ,
ಅವನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿದಿ್ದೕ.
40 ಅವನ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದಿ್ದೕ.
41 ಾರಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಸುಲಿಗೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಅವನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
42 ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಹಸ್ತವನು್ನ ಉನ್ನತಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ;
ಅವನ ವೈ ರಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಆನಂದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕ.
43 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ಅವನನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕ.
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44 ಅವನ ವೈ ಭವವನು್ನ† ತಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;

ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಿದಿ್ದೕ.
45 ಅವನ
ೌವನದ ದಿನಗಳನು್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ,
ಾಚಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ ಕವಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದ.
46 ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ಮರೆ

ಾಗಿರುವಿ?
ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕೋ?
47 ನನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯ ವು ಎಷು್ಟ ಅಲ್ಪವೆಂದೂ,
ಎಂ ಾ ವ್ಯ ಥರ್ ಜೀವಿತ ಾ್ಕಗಿ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಿ್ದ ಎಂದೂ ಾಪಿಸಿಕೋ.
48 ತಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು, ಮರಣಹೊಂದದೆ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರುವವರು ಾರು?
49 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,

ಾಡಿ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ಗಳು ಎಲಿ್ಲ?
ಾ್ತರೆ;
ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಹೆಜೆ್ಜ ಹೆಜೆ್ಜಗೂ ಅಪ ಾನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
51 ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿ ಾಗುವ ಅಪ ಾದವನೂ್ನ,
ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ನಿಂ ಾ ಾರವನು್ನ ಉಡಿಲಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೋ.
52 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್.
ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ

50 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಗಳು ನಿಂದಿಸು
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ಾ ಾತ್ಮರಿಗೆ ದೇವರ ದಯವೇ ಆಶ್ರ ಯ
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ೕಶೆಯ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ.
ಧ ೕರ್ 32
1 ಕತರ್ನೇ, ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರ ಯ ಾ್ಥನವು ನೀನೇ.
2 ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ,
ಭೂಮಿಯೂ ಅದರ ದೇಶಗಳೂ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ,
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀನೇ ದೇವರು.
3 “ಮನುಷ ್ಯರೇ, ಾಯಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಪುನಃ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸುತಿ್ತೕ.
4 ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಗತಿಸಿಹೋದ ನಿನೆ್ನಯ ದಿನದಂತೆಯೂ,
ಾತಿ್ರ ಯ ಜಾವದಂತೆಯೂ ಇವೆ.
5 ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಪ್ರ ಾಹದಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತೕ;
ಅವರು ನಿದೆ್ರ ಗೆ ಸ ಾನರೇ.
ಅವರು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಚಿಗುರುವ ಹುಲಿ್ಲ ನಂತಿ ಾ್ದರೆ.
6 ಅದು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು ಹೂಬಿಡುತ್ತದೆ;
ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಯ್ಯ ಲ್ಪಟು್ಟ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
7 ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾವು ಇಲ್ಲ ಾದೆವು;
ನಿನ್ನ ೌದ್ರ ದಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡೆವು.
†

89:44 ವೈ ಭವವನು್ನ ಅಂದರೆ ಾಜದಂಡ.
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8 ನಮ್ಮ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ,

ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ತೇ ೕದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
9 ನಿನ್ನ ರೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು;
ನಮ್ಮ ವಷರ್ಗಳು ನಿಟು್ಟ ಸಿರಿನಂತೆ ತೀರಿಹೋದವು.
10 ನಮ್ಮ ಆಯು ಾ್ಕಲವು* ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್,

ಬಲ ಹೆಚಿ್ಚದರೆ ಎಂಭತು್ತ;
ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಆಡಂಬರ.
ಅದು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ;
ಾವು ಾರಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.
11 ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಬಲವನೂ್ನ,
ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ಾರಣ ಾಗಿರತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ೌದ್ರ ವನೂ್ನ ಗ್ರ ಹಿಸುವವ ಾರು?
12 ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಕೊಂಚವೇ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು;
ಆಗ ಾನದ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬೇರೆ
ಾಡಿಕೋ;
ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೋಪ ಾಡುವಿ?
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿರಲಿ.
14 ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸು;
ಆಗ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.
15 ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದ ದಿನಗಳಿಗೂ,
ಾವು ಕೇಡನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಷರ್ಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸು.
16 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವೂ,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಹತೂ್ತ ಪ್ರಕಟ ಾಗಲಿ.
17 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.
ಾವು ಕೈ ಾಕಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಮಗೆ ಸಫಲಪಡಿಸು;
ಾವು ಕೈ ಾಕಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಫಲ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು.

ದೇ ಾಶಿ್ರ ತನು ಸುರ ತನು
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ವಿ ೕ 23:20-26
1 ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ರೆಹೊಕ್ಕವನು,
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು.
2 ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಶರಣನು, ನನ್ನ ದುಗರ್ವು,
ಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ನನ್ನ ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
3 ನನ್ನ ನು್ನ ಬೇಟೆ ಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ,
ಮರಣಕರ ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪ ಸುವವನು ಆತನೇ.
4 ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊದಗಿಸುವನು;
ಆತನ ಪಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಆತನ ಸತ್ಯ ತೆಯೇ ನನಗೆ ಖೇಡ್ಯ ವೂ, ಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
5 ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಭಯಹುಟಿ್ಟ ಸುವ
ಾವುದಕೂ್ಕ,
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಾರಿಬರುವ ಾಣಕೂ್ಕ,
6 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಪತಿ್ತಗೂ,
*
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ಾನಿಕರ ಾದ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ಕೇಡಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಾವಿರ ಜನರು,
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಸತು್ತ ಬಿದ್ದರೂ ನಿನಗೇನೂ ತಟ್ಟದು.
8 ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು,
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆಯುಂಟು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ
ಾಗಿರುವಿಯಷೆ್ಟ.
9 ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಶರಣನು!
ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
10
ಾವ ಕೇಡೂ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು;
ಉಪದ್ರ ವವು ನಿನ್ನ ಗು ಾರದ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಾರದು.
11 ನೀನು ಹೋಗುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಆತನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವನು.
12 ನಿನ್ನ ಾಲು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ,
ಅವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು.
13 ಸಿಂಹ ಮತು್ತ ಸಪರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಿ;
ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹವನೂ್ನ, ಘಟಸಪರ್ವನೂ್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವಿ.
14 ಅವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ರ ಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಅರಿತವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು.
15 ಅವನು ನನಗೆ
ರೆಯಿಡು ಾಗ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು;
ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಹತಿ್ತರವಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು;
16 ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
7 ನಿನ್ನ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
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ಕೀತರ್ನೆ; ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಗೀತೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದೂ,
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವುದೂ ಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.
2 ವೀಣೆ, ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳಿಂದಲೂ, ಕಿನ್ನರಿಯ ಘನಸ್ವರದಿಂದಲೂ,
3 ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೆ್ರ ೕಮವನೂ್ನ,
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವನೂ್ನ ವಣಿರ್ಸುವುದು ಉಚಿತ ಾಗಿದೆ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿ ಾಗಿ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿವೆ;
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಶೋಧ್ಯ ಾಗಿವೆ.
6 ಪಶು ಾ್ರ ಯನು ಅರಿಯನು;
ಮೂಖರ್ನು ಇದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳನು.
7 ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಬೆಳೆಯುವುದೂ,
ಕೆಡುಕರು ಹೂವಿನಂತೆ ಮೆರೆಯುವುದೂ ತೀ ಾ ಾ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ಸ ಾ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುತಿ್ತೕ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು!
ಅವರೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅಧಮಿರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗುವರು.
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10 ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೊಂಬನು್ನ*

ಾಡುಕೋಣದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ† ಎತಿ್ತದಿ;್ದ
‡ಚೈ ತನ್ಯ ತೆ ೖ ಲದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಿ್ದ.
11 ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗುಂಟಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವರ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ನೀತಿವಂತರು ಖಜೂರ್ರದ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆಯುವರು;
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷದ ಾಗೆ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವರು.
13 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನೆಡಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು,
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಬೆಳೆಯುವರು.
14 ಮುಪಿ್ಪ ನಲಿ್ಲಯೂ ಫಲಿಸುವರು;
ಪುಷಿ್ಟ ಾಗಿದು್ದ ಶೋಭಿಸುವರು.
15 ಹೀಗೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಗೆ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿರುವರು.
ಆತನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು; ಆತನು ನಿವರ್ಂಚಕನು.

ಯೆಹೋವನೇ ನಿತ್ಯ ಕೂ ್ಕ ಾಜಾಧಿ ಾಜನು
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ವಿ ೕ 15; ಯೆ ಾ 52:7; ಕೀತರ್ 96; 97; 99
1 ಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಮಹಿ ಾ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ೌಯರ್ವನು್ನ ನಡುಕಟ್ಟ ಾ್ನ ಗಿ ಬಿಗಿದಿ ಾ್ದನೆ;
ೌದು, ಭೂಲೋಕವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು ಅದು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಅ ಾದಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ;
ಯುಗಯು ಾಂತರದಿಂದಲೂ ನೀನು ಇರುವಿ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನದಿಗಳು
ರೆದವು, ನದಿಗಳು ಭೋಗರ್ರೆದವು;
ನದಿಗಳು
ೕಷಿಸುತ್ತವೆ.
4 ಜಲ ಾಶಿಗಳ
ೕಷಕಿ್ಕಂತಲೂ, ಮ ಾತರಂಗಗಳ ಗಜರ್ನೆಗಿಂತಲೂ,
ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಾಂಭೀಯರ್ವುಳ್ಳದು್ದ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಬಹುಖಂಡಿತ ಾಗಿವೆ;
ಸ ಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದದು್ದ ಪರಿಶುದ್ಧತ ್ವವೇ.

ದೇವರ ಶಿ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳ ಾದವನು ಧನ್ಯ ನು

1 ಯೆಹೋವನೇ, ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದೇವರೇ,
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ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದೇವರೇ, ಕೋಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು.*
2 ಲೋಕದ ಾ್ಯ
ಾಧಿಪತಿಯೇ, ಏಳು;
ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಕೊಡು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ,
ದುಷ್ಟರು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರಬೇಕು?
4 ಕೆಡುಕರೆಲ್ಲರು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು,
ಅಹಂ ಾರವನು್ನ ಕಕು್ಕ ಾ್ತರೆ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕು ಾ್ತರೆ;
*

92:10

ಕೊಂಬನು್ನ ಅಥ ಾ ಬಲ.

†

ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಿ್ದೕ.

92:10

*

ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಅಥ ಾ ಬಲ.

‡

92:10

94:1 ಕೋಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು. ಅಥ ಾ ಪ್ರ ಾಶಿಸು.

ಅಥ ಾ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
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ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ;
6 ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ, ಪರದೇಶಿಯನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ;
ಅ ಾಥರನು್ನ ಹತ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
7 ಅವರು, “
ಾಹುವು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ಲ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.
8 ಪಶು ಾ್ರ ಯ ಾದ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿ ಾ, ಲ ಸಿರಿ;
ಮೂಖರ್ರೇ, ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧಬರುವುದು ಾ ಾಗ?
9 ಕಿವಿ ಾಡಿದವನು ಕೇಳನೋ?
ಕಣು್ಣಕೊಟ್ಟ ವನು ನೋಡನೋ?
10 ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವವನೂ,
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸುವವನೂ ಗದರಿಸನೋ?
11 ಮನುಷ ್ಯ ನ
ೕಚನೆಗಳು, “ಉಸಿರೇ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ತಿಳುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
12
ಾಹುವೇ, ನೀನು ಾರನು್ನ ಶಿ ಸಿ,
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತೕ
ೕ ಅವನೇ ಧನ್ಯ ನು.
13 ಅಂಥವನನು್ನ, ದುಷ್ಟನಿಗೋಸ್ಕರ ಗುಂಡಿಯು ಅಗೆಯಲ್ಪಡುವ ತನಕ,
ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಸಂರ ಸುತಿ್ತ.
14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಾ್ಯ ಯತೀಪುರ್ ನೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದು;
ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಅದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುವರು.
16 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏಳುವವರು
ಾರು?
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎದು್ದ ನಿಲು್ಲವವರು ಾರು?
17 ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುತಿ್ತದೆ್ದನು.
18 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಲು ಜಾರಿತೆಂದು ಅಂದುಕೊಂ ಾಗಲೇ,
ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.
19 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿರು ಾಗ ನಿನ್ನ ಸಂತೈ ಸುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ,
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
20 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ ನೆಪದಿಂದ ಕೇಡುಕಲಿ್ಪ ಸುವ ದುಷ್ಟ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ,
್ರ
ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು?
21 ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ;
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣಶಿ ವಿಧಿಸು ಾ್ತರೆ.
22 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದುಗರ್ವೂ,
ನನ್ನ ದೇವರು ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
23 ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಅವರಿಗೇ ತಿರುಗಿಸುವನು;
ಅವರ ದುಷ್ಟತನದಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವನು.

ದೇವರನು್ನ ವಿ ಾ್ವ ಸದಿಂದ ಆ ಾಧಿಸುವುದು
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ಕೀತರ್ 81; 96-100
1 ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉ ಾ್ಸ ಹದಿಂದ ಾಡೋಣ;
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಶರಣನಿಗೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡೋಣ.
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2 ಕೃ ತಜ್ಞ

ಾಸು್ತತಿ
ಡನೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರೋಣ;
ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡೋಣ.
3 ಯೆಹೋವನು ಮ ಾದೇವರೂ,
ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಭೂಮಿಯ ಅ ಾಧವು ಆತನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ;
ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳು ಆತನವೇ.
5 ಆತನೇ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು;
ಅದು ಆತನದೇ, ಒಣನೆಲವು ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ.
6 ಬನಿ್ನರಿ; ನಮ್ಮ ನಿ ಾರ್ಣಿಕ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ ಆ ಾಧಿಸೋಣ.
7 ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು;
ಾ ೕ ಆತನು ಾಲಿಸುವ ಪ್ರ ಜೆಯೂ,
ಆತನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಿಂಡೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ಆತನ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳೕಯದು.
8 ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಮೆರೀಬದಲಿ್ಲ*,

ಮ ಾ್ಸದಲಿ್ಲ† ಾಡಿದ ದಿನದಂತೆ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
9 ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು;
ನನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು.
10 ಾನು ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಆ ಸಂತತಿಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು;
“ಈ ಜನರು ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವವರು,
ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವರು‡” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
11 ಆದುದರಿಂದ ಇವರು, “ನನ್ನ ವಿ

ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರ

ಾಣ

ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರ ಾರದು” ಎಂದು
ಾಡಿದೆನು.

ಾಜಾಧಿ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಗಮನ
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1ಪೂವರ್ 16:23-33
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿರಿ;
ಎ ಾ್ಲ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿರಿ.
2 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿರಿ; ಆತನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.
3 ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಘನತೆಯನೂ್ನ,
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
4 ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೂ, ಬಹು ಸು್ತತ ್ಯ ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಮ ಾದೇವರು.
5 ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೊಂಬೆಗಳೇ;
ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
6 ಆತನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಘನತೆ ಮತು್ತ ಮಹಿಮೆಗಳೂ,
ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಬಲ ಮತು್ತ ೌಂದಯರ್ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
*

95:8 ಮೆರೀಬ ಅಂದರೆ

33:8.

‡

ಾ ಾ್ವದ.

†

95:8 ಮ ಾ್ಸದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರೀ , ವಿ

95:10 ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವರು ಅಥ ಾ ನನ್ನ

ೕ 17:1-17, ಅರಣ್ಯ 20:1-13, ಧ

ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದವರು.

ೕರ್ 6:16,
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7 ಭೂಜ

ಾಂಗಗಳೇ, ಬಲಪ್ರ ಾವಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ, ಯೆಹೋವನವೇ,
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
8 ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಘನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ;
ಾಣಿಕೆ
ಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
9 ಪರಿಶುದ್ಧತ ್ವವೆಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ;
ಎ ಾ್ಲ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ.
10 ಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಭೂಮಿಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು, ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ;
ಸವರ್ರಿಗೂ ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನೆಂದು
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
11 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಗಗನಮಂಡಲವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
ಭೂಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ಸಮುದ್ರ ವೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ
ೕಷಿಸಲಿ.
12 ಹೊಲಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಪೈ ರುಗಳೂ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ;
ವನದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡಲಿ.
13 ಆತನು ಬರು ಾ್ತನೆ;
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ತೆಯಿಂದಲೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.

ಾವರ್ ೌಮ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು
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ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಭೂಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ಸಮುದ್ರ ದ ತೀರಪ್ರ ದೇಶಗಳೆ ಾ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
2
ೕಡಗಳೂ, ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೂ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತವೆ;
ಯೆಹೋವನು ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಗಳಿಂದ ಆಳು ಾ್ತನೆ*.
3 ಬೆಂಕಿಯು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ,
ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿ ಆತನ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
4 ಆತನ ಮಿಂಚುಗಳು ಲೋಕವನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದವು;
ಭೂಮಿಯು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ನಡುಗಿತು.
5 ಾವರ್ ೌಮ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪವರ್ತಗಳು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋದವು.
6 ಗಗನಮಂಡಲವು ಆತನ ನೀತಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು;
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕಂಡರು.
7 ವಿಗ್ರ ಹಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವವರೂ,
ಮೂತಿರ್ಪೂಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವರು;
†ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಚೀ
ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹಷಿರ್ಸಿತು;
1 ಯೆಹೋವನು

*
†

97:2 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿ ಮತು್ತ

ಾ್ಯಯಗಳಿಂದ ಆಳು ಾ್ತನೆ ಮೂಲತಃ ನೀತಿ ಮತು್ತ

97:7 ಅಥ ಾ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳು ಾ್ತರೆ.

ಾ್ಯಯಗಳು ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಅಸಿ್ತ ಾರ.
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ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಊರುಗಳು ಸಂತೋಷಿಸಿದವು.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಭೂಲೋಕದ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ;
ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನು ನೀನೇ.
10 ‡ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವವರನು್ನ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಾಯುವವ ಾಗಿ,
ದುಷ್ಟರ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.
11 ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು§,
ಯ ಾಥರ್ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
12 ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.*

ಯೆಹೋವ ಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು

ಕೀತರ್ 67
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ
ಆತನು ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ಾಡಿರಿ;

ಆತನ ಬಲಗೈ ಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಹುವೂ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು

ಾ್ದನೆ;
ಜ ಾಂಗಗಳೆದುರಿಗೆ ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮನೆತನದವರ ಬಗೆ್ಗ ಇದ್ದ,
ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸತ್ಯ ತೆಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯವರೂ,
ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದರೆ.
4 ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ;
ಹಷಿರ್ಸಿರಿ, ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡಿ ಾಡಿರಿ.
5 ಕಿನ್ನರಿ
ಡನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಭಜಿಸಿರಿ.
6 ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ, ಕೊಂಬನೂ್ನ ಊದು ಾ್ತ,
ಯೆಹೋವ ಾಜನಿಗೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ.
7 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರ ವೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ,
ಭೂಮಿಯೂ, ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ
ೕಷಿಸಲಿ.
8 ನದಿಗಳು ಚ ಾ್ಪಳೆ ಹೊಡೆಯಲಿ;
ಪವರ್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡಲಿ.
9 ಆತನು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ;
ಆತನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನು.
2 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ

ಾಡಿವೆ.

ಯೆಹೋವ ಾಜನ ಪವಿತ್ರ ತೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು

‡
*

97:10 ಅಥ ಾ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೇ, ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಹಗೆ

ಾಡಿರಿ.

§

97:11 ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು ಅಥ ಾ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

97:12 ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ. ಅಥ ಾ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಮರಣೆ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
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ಯೆ ಾ 6
1 ಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಡುಗಲಿ.
ಕೆರೂಬಿಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾತನು ಆಳು ಾ್ತನೆ;
ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸಲಿ.
2 ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು;
ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನು.
3 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಮ ಾ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ;
ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು.
4 ಪ ಾಕ್ರ ಮಿ
ಾದ ಅರಸನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ*;

ಯ ಾಥರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದವನೂ,
ಾಕೋಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ, ನೀತಿಗಳನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದವನೂ ನೀನೇ.
5 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಾದಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.
ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು.
6 ಆತನ
ಾಜಕರಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೂ,
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವವರೊಳಗೆ ಸಮುವೇಲನೂ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ ಾಗೆಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
7 ಆತನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲದು್ದ ಅವರೊಡನೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು;
ಅವರು ಆತನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡವರು.
8 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಸದುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ವನು ನೀನೇ.
ನೀನು ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ,
ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವ ಾಗಿದಿ್ದ.
9 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು.

ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
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ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 95
1 ಸಮಸ್ತಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉ ಾ್ಸ ಹಧ ್ವ ನಿ
2 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ;
ಕೀತರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
3 ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ಆತನೇ;
ಾವು ಆತನವರು, ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಯೂ,
ಆತನು ಾಲಿಸುವ ಹಿಂಡೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
4 ಕೃ ತಜ್ಞ ಾ ಸು್ತತಿ
ಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ಾ್ವರಗಳಿಗೂ,
ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರ ದೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬನಿ್ನರಿ;
*

99:4 ಪ ಾಕ್ರ ಮಿ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಾಡಿರಿ.

ಾದ ಅರಸನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಅಥ ಾ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ಪ ಾಕ್ರ ಮಿ

ಾಗಿದು್ದ ನೀತಿಯನು್ನ
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ಆತನ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
5 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ,
ಆತನ ಸತ್ಯ ತೆಯು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವವು.

ಾಜಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನ ಪ್ರ ತಿ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 15; 24
1 ಪಿ್ರ ೕತಿ, ನೀತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಾಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
2 ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ವನು್ನ ಲ ಸಿ ನಡೆಯುವೆನು;
ನನಗೆ ಾ ಾಗ ದಶರ್ನಕೊಡುವಿ?
ಮನೆ
ಳಗೂ ಯ ಾಥರ್ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೇ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
3
ಾವ ನೀಚ ಾದ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವುದಿಲ್ಲ;
ದು ಾಚಾರವನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದರ ಗೊಡವೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಡ.
4 ಮೂಖರ್ತನವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲಿ;
ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಅರಿಯದಿರುವೆನು.
5 ಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ನೆರೆಯವನ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು;
ಸೊಕಿ್ಕನ ಕಣೂ್ಣ, ಉಬಿ್ಬದ ಮನಸೂ್ಸ ಉಳ್ಳವನನು್ನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6 ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಅವರೇ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು,
ಸ ಾ್ಮ ಗಿರ್ಯೇ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.
7
ೕಸ ಾರನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲೇ ಾರದು;
ಸುಳು್ಳ ಾರನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಕೂಡದು.
8 ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೆಡುಕರೇ ಉಳಿಯದಂತೆ,
ಪ್ರ ತಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ದೇಶದ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು ಾ್ತ ಬರುವೆನು.

ದುಃಖಿತ ಾದ ದೀನನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
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ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು;
ನನ್ನ ಕೂಗು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ.
2 ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ;
ನನ್ನ
ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ಾನು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
3 ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಹೊಗೆಯಂತೆ
ಾಯ ಾಗುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಕೊಳಿ್ಳಯಂತೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ.
4 ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಾಡಿಹೋದ ಹುಲಿ್ಲ ನಂತಿದೆ;
ಊಟವನು್ನ ಮರೆತೆನು.
5 ನಿಟು್ಟ ಸಿರಿನಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಎಲುಬು, ತೊಗಲು
ಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ.
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ಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ;*
ಾಳೂರಿನ ಗೂಬೆಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನಿದೆ್ರ ಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಮನೆ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ,
ಒಂಟಿ ಾದ ಪ ಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ವೈ ರಿಗಳು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಂದಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋ ಾವೇಶವುಳ್ಳವರು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಶಪಿಸು ಾಗ,
ನನ್ನ ನು್ನ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಡಿ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ.
9 ಬೂದಿಯೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು;
ನನ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಕಣಿ್ಣೕರು ಮಿಶ್ರ ಾಯಿತು.
10 ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೋಪ, ೌದ್ರ ಗಳೇ ಾರಣ,
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಎತಿ್ತ ಒಗೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದಯ ಾ್ಲ!
11 ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಸಂಜೆಯ ನೆರಳಿನಂತಿದೆ;
ಾನು ಾಡಿಹೋದ ಹುಲಿ್ಲ ನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ಸ ಾ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರುವಿ;
ನಿನ್ನ ಾಮವು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
13 ನೀನು ಎದು್ದ ಚೀ
ೕನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವಿ.
ಅದಕೆ್ಕ ಕೃ ಪೆತೋರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದೇ;
ನಿಯಮಿತ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ.
14 ಅದು ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪ
ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ,
ಅದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅತಿಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದೆ;
ಅದರ ಧೂಳಿಗೆ ಅವರು ಮರಗು ಾ್ತರೆ.
15 ಯೆಹೋವನು ಗತಿಹೀನರ
ರೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ನೆರವೇರಿಸಿದನೆಂದೂ,
16 ಆತನು ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ಚೀ
ೕನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನೆಂದೂ,
17 ಜ ಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಾಮಕೂ್ಕ,
ಭೂ ಾಜರು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವರು.
18 ಇದು ಮುಂದಣ ಸಂ ಾನದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಸನ ಾಗಿರಲಿ,
ಮುಂದೆ ಹುಟು್ಟ ವ ಪ್ರ ಜೆಯು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ,
19 “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
20 ಸೆರೆಯವರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮರಣ ಾತ್ರರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ,
21 ಅವರು ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವಂತೆಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುವಂತೆಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
22 ಜ ಾಂಗಗಳೂ, ಾಜ್ಯ ಗಳೂ ಕೂಡಿಬಂದು
ಇವರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.
23 ಆತನು
ೌವನ ಾ್ರ ಯದಲಿ್ಲಯೇ† ನನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
6 ಅಡವಿಯ ಬಕಪ

ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆದುದರಿಂದ, “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಅ ಾರ್ಯುಷ ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಒಯ್ಯ ಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ವಷರ್ಗಳು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುತ್ತವೆ.
25 ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದಿ;
ಗಗನಮಂಡಲವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ.
24 ನನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯ ವನು್ನ ಕಡಿಮೆ

*

102:6 ಬಕಪ ; ಅಥ ಾ ರಣಹದು್ದ.

†

102:23

ೌವನ ಾ್ರ ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಅಥ ಾ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ.
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26 ಅವು

ಾಶ ಾಗುವವು;
ಆದರೆ ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುತಿ್ತ.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಸ್ತ ್ರ ದಂತೆ ಹಳೆಯ ಾಗುವವು.
ಉಡುಪಿನಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬದಲಿಸುತಿ್ತ; ಅವು ಾಪರ್ಡುವವು.
27 ನೀ ಾದರೋ ಏಕರೀತಿ
ಾಗಿರುತಿ್ತ;
ನಿನ್ನ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
28 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮಕ್ಕಳು ಾಳುವರು.
ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದು

ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.

ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು;
ನನ್ನ ಸವೇರ್ಂದಿ್ರ ಯಗಳೇ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
2 ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು;
ಆತನ ಉಪ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.
3 ಆತನು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ,
ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವವನೂ,
4 ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಾಶನದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವವನೂ,
* ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ಕರುಣೆಯೆಂಬ ಕಿರೀಟದಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶೃಂಗರಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶೆಯನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ;
ಹದಿ್ದಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ನಿನಗೆ ೌವನವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಯನು್ನ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿ,
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರೆಲ್ಲರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
7 ಆತನು
ೕಶೆಗೆ ತನ್ನ ಾಗರ್ವನೂ್ನ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವೂ, ದಯೆಯೂ,
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯೂ, ಪೂಣರ್ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ ಉಳ್ಳವನು.
9 ಆತನು
ಾ ಾಗಲೂ ತಪು ್ಪ ಹುಡುಕುವವನಲ್ಲ;
ನಿತ್ಯ ವೂ ಕೋಪಿಸುವವನಲ್ಲ.
10 ಆತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಸರಿ
ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸಲಿಲ್ಲ;
ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
11 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಎಷು್ಟ ಉನ್ನತ
ೕ,
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಅಷು್ಟ ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ.
12 ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ, ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಎಷು್ಟ ದೂರ
ೕ,
ನಮ್ಮ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ಅಷು್ಟ ದೂರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
13 ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆ,
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.
14 ಾವು ರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಬಲ್ಲ ನು;
ಾವು ಧೂ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
*

103:4 ಅಥ ಾ ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಮತು್ತ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ.
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15 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಆಯು

ಾ್ಕಲವು ಹುಲಿ್ಲ ನಂತಿದೆ;
ಅವನು ಅಡವಿಯ ಹೂವಿನ ಾಗೆ ಶೋಭಿಸು ಾ್ತನೆ.
16 ಾಳಿ ಬಡಿಯುತ್ತಲೇ ಅದು ಹೋಗುವುದು;
ಅದರ ಸ್ಥಳವು ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ,
ಆತನ ದಯೆಯು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ.
18 ಆತನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು,
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರ
ಮಕ್ಕಳು
ಮ್ಮಕ ್ಕಳವರೆಗೂ ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಾಧಿಸುವನು.
19 ಯೆಹೋವನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ.
20 ದೇವದೂತರೇ, ಆತನ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವವರೆ
ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
21 ಆತನ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳೇ, ಆತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಸೇವಕರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
22 ಆತನ ಾಜ್ಯ ದ ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು.

ಯೆಹೋವನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ ಮಹತ್ವ
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ಆದಿ 1
1 ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಸ ೕರ್ತ್ತಮನು;
ಪ್ರ ಾವ ಮತು್ತ ಮಹತ್ವ ಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ ಾಗಿರುವೆ.
2 ಬೆಳಕನು್ನ ವಸ್ತ ದಂತೆ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿರುವೆ;
್ರ
ಆ ಾಶವನು್ನ ಗು ಾರದಂತೆ ಎತಿ್ತ ಹರಡಿರುವೆ.
3 ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು;
ೕಡಗಳನು್ನ ಾಹನ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ;
ಾಯುವಿನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತೕ.
4 * ಾಳಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ದೂತರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆಯನು್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ.
5 ಭೂಮಿಯು ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಕದಲದ ಾಗೆ
ಅದನು್ನ ದೃ ಢ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಾ್ಥಪಿಸಿದಿ್ದೕ.
6 ನೀನು ಅದನು್ನ ಆದಿ ಾಗರವೆಂಬ ವಸ್ತ ದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದಿ್ದೕ;
್ರ
ನೀರು ಪವರ್ತಗಳನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು್ತ.
7 ನೀನು ಗದರಿಸಲು ಅದು ಓಡಿಹೋಯಿತು;
ನಿನ್ನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಹೆದರಿ ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು,
8 ಪವರ್ತಗಳು ಎದ್ದವು; ತಗು್ಗಗಳು ಇಳಿದವು.
*

104:4 ಅಥ ಾ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಾಳಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯ ಾ್ನ ಗಿ
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9 ಜಲ

ಾಶಿಗಳು ಬಂದು ಪುನಃ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳದ ಾಗೆ,
ನೀನು ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದಿ.
10 ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ತಗು್ಗಗಳಿಗೆ ಬರ ಾಡುತಿ್ತೕ;
ಅವು ಪವರ್ತಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
11 ಅವು ಅಡವಿಯ ಮೃ ಗಗಳಿಗೆ ನೀರುಕೊಡುತ್ತವೆ;
ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
12 ಪ ಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿಯ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಾನ ಾಡುತ್ತವೆ.
13 ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಂತಸು್ತಗಳಿಂದ† ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತಿ್ತೕ;
ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಫಲದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ತೃ ಪಿ್ತಹೊಂದುತ್ತದೆ.
14 ಪಶುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ
ಳಿಸುತಿ್ತೕ;
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೈ ರುಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತೕ.
ಅವರು ಭೂವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡಿ ಆ ಾರವನು್ನ,
15 ಹೃ ದ
ಾನಂದಕರ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ,
ಮುಖಕೆ್ಕ ಾಂತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ,
ಾ್ರ ಣಾ ಾರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
16 ಯೆಹೋವನು ನೆಟ್ಟ ಮರಗ ಾದ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಜಲವಿರುತ್ತದೆ.
17 ಪ ಗಳು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ತು ಾಯಿ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಬಕಪ ಗಳು ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
18 ಾಡಕುರಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಾದ ಪವರ್ತಗಳೂ,
ಬೆಟ್ಟದ
ಲಗಳಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳೂ ಆಶ್ರ ಯ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿವೆ.
19 ವಿಶೇಷ ಾಲಗಳ ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ಚಂದ್ರ ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ;
ಸೂಯರ್ನು ತನ್ನ ಅಸ್ತ ಾನ ಸಮಯವನು್ನ ಬಲ್ಲ ನು.
20 ನೀನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಲು ಾತಿ್ರ
ಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗ ಾಡಿನ ಮೃ ಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
21 ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳು ಬೇಟೆ ಾಗಿ ಗಜಿರ್ಸುತ್ತವೆ;
ದೇವರಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
22 ಸೂ
ೕರ್ದಯ ಾಗಲು ಅವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
23 ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ;
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ದುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
24 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳು ಬಗೆ ಬಗೆ
ಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನದಿಂದಲೇ ಾಡಿರುವೆ;
ಭೂಲೋಕವು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
25 ಇಗೋ, ಬಹುವಿ ಾಲ ಾದ ಸಮುದ್ರ ವು!
ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಜೀವಜಂತುಗಳು ಚಲಿಸುತಿ್ತರುತ್ತವೆ.
26 ಅದರಲಿ್ಲ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ
ನೀನು ಉಂಟು ಾಡಿದ ‡ಲಿ ಾ್ಯ ಾನವು ಅದರಲಿ್ಲ ಆಡುತ್ತದೆ.
27 ಇವುಗಳು ಹೊತು್ತಹೊತಿ್ತಗೆ ಆ ಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿರೀ ಸುತ್ತವೆ.
28 ನೀನು ಕೊಡಲು ಅವು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ನೀನು ಕೈ ತೆರೆಯಲು ಅವು ಒಳೆ್ಳೕಯದನು್ನ ಹೊಂದಿ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
†

104:13 ಮೇಲಂತಸು್ತಗಳಿಂದ ಅಥ ಾ ಆ ಾಶದಿಂದ.

‡

104:26 ಕೀತರ್ನೇ. 74:14 ಅನು್ನ ನೋಡಿರಿ
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ಾಗಲು ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತವೆ;
ಅವುಗಳ ಾ್ವ ಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲು ಅವು ಸತು್ತ ತಿರುಗಿ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.
30 ನೀನು ಜೀವ ಾ್ವ ಸವನು್ನ ಊದಲು ಅವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟತ್ತವೆ.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೂತನಪಡಿಸುತಿ್ತರುತಿ್ತ.
31 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರಲಿ;
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗಲಿ.
32 ಆತನು ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ
ಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ;
ಮುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಪವರ್ತಗಳು ಹೊಗೆ ಾಯುತ್ತವೆ.
33 ಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆನು;
ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಭಜಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
34 ನನ್ನ ಾ್ಯ ನದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ
ಾಗಲಿ;
ಾ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು.
35 ಾ ಾತ್ಮರು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಲಿ;
ದುಷ್ಟರು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲಿ.
ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು;
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.
29 ನೀನು ವಿಮುಖ

ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

ಕೀತರ್ 78; 106
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ

105

ಾಡಿರಿ;

ಆತನ ಾಮದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ;
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
2 ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಭಜಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ನಿಸಿರಿ.
3 ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದಲಿ್ಲ ಹಿಗಿ್ಗರಿ;
ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೋರುವವರ ಹೃ ದಯವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
4 ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿರಿ;
ನಿತ್ಯ ವೂ ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿರಿ.
5 ಆತನು
ಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ, ಆತನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್,
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ,
6 ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರೇ,
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
7 ಯೆಹೋವನೆಂ ಾತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು;
ಆತನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವೆ.
8 ಆತನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೂ,
ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿತ್ಯ ವೂ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
9 ಆತನು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡನು;
ಇ ಾಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
10 ಅದು ಾಜ ಾಸನದಂತೆ ಇರುವುದೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಗೂ
ಾತುಕೊಟ್ಟ ನು.
11 ಅವರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ಇರು ಾಗಲೇ,

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 105:11
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12 ಆತನು, “ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;

ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೂ್ಕ, ಾಜ್ಯ ದಿಂದ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,
14 ಅವರಿಗೆ
ಾರಿಂದಲೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅರಸರನೂ್ನ ಗದರಿಸಿ,
15 “ ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವರನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು,
ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಅನಂತರ ಆತನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಮವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ,
*ಆ ಾರವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನು.
17 ಆತನು ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಾಸತ್ವಕೆ ್ಕ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ
ೕಸೇಫನೇ ಅವನು.
18 ಅವನ ಾಲುಗಳು ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ ್ಟ ವು;
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊರಳಪಟಿ್ಟಯಿಂದ ಅವನು ಬಂಧಿತ ಾದನು.
19 ಅವನು ತನ್ನ
ಾತು ನೆರವೇರುವ ತನಕ
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ಶೋಧಿತ ಾದನು.
20 ಅರಸನು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು;
ಜ ಾಧಿಪತಿಯು ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.
21 ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಜ ಾನನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿದನು.
22 ತನ್ನ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಇ ಾ್ಟ ನು ಾರ ಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ತನ್ನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಕೊಟ್ಟ ನು.
23 ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಬಂದನು;
ಾಕೋಬನು ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾದನು.
24 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಡಿ,
ಅವರು ಶತು್ರ ಗಳಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
25 ಆತನು ಆ ದೇಶದವರ ಹೃ ದಯವನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಅವರು ಆತನ ಜನರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಆತನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆಸಿದರು.
26 ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯನೂ್ನ,
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋನನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
27 ಅವರು ಾಮನ ದೇಶದವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ,
ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದರು.
28 ಆತನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಕತ್ತಲೆ
ಾಯಿತು.
ಐಗುಪ ರು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
29 ಆತನು ಐಗುಪ ರ ನೀರನು್ನ ರಕ್ತ ಾಡಿ, ಮೀನುಗಳನು್ನ ಾಯಿಸಿದನು.
30 ಅವರ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಪೆ್ಪ ಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು;
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ಯ ಪಿಸಿಕೊಂಡವು.
31 ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ,
ವಿಷದ ಹುಳಗಳೂ, ಹೇನುಗಳೂ ಉಂಟಾದವು.
32 ಆತನು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಲ್ಮಳೆಯನು್ನ, ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿ,
33 ಅವರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ, ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ,
*

105:16 ಅಥ ಾ ಆ ಾರವೆಂಬ ಊರುಗೋಲನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟ ನು.
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ಕೀತರ್ನೆಗಳು 106:5

ಅವರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟ ನು.
34 ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಮಿಡತೆಗಳೂ,
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂ ಬಂದು,
35 ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪೈ ರುಗಳನು್ನ,
ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
36 ಅವನು ಆ ದೇಶದವರ ವೀಯರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾಗಿದ್ದ,
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
37 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು;
ಅವರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಎಡವುವವನು ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
38 ಐಗುಪ ರು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾದ್ದರಿಂದ,
ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದದ್ದಕೆ ್ಕ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.
39 ಅವರಿಗೆ ಹಗಲಲಿ್ಲ ನೆರಳಿಗೋಸ್ಕರ
ೕಡವನು್ನ,
ಇರುಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದನು.
40 ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು;
ದಿವ್ಯ ಆ ಾರದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿದನು.
41 ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಲು ನೀರು ಚಿಮಿ್ಮ ಬಂದು,
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನದಿ ಾಗಿ ಹರಿಯಿತು.
42 ಹೀಗೆ ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಚನವನೂ್ನ,
ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು
43 ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯು ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ,
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
44 ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪರಜ ಾಂಗಗಳ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು;
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕ ಾ್ಟಜಿರ್ತವು ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿತು.
45 ಅವರು ತನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು,
ತನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಯೆಹೋವನ ಕ್ಷ
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
2 ಯೆಹೋವನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾರು ವಣಿರ್ಸಬಲ್ಲರು?
ಆತನನು್ನ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೀತಿರ್ಸುವುದು ಾರಿಂ ಾದೀತು?
3
ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ ಾಡುವವರೂ,
ನೀತಿಯನು್ನ ಾಲಿಸುವವರೂ ಧನ್ಯರು.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ದಯೆಯನು್ನ ನನಗೂ ತೋರಿಸು.
ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಲಿಕೆ್ಕ ಾ,
5 ಆಗ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಜೆಯ ಏಳಿಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ,
ಾನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯರೊಂದಿಗೆ ಾನೂ ಹಿಗು್ಗವೆನು.
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ಾವೂ ಾಪಿಗಳು;
ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದೆವು; ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆವು.
7 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಕೃ ಾತಿಶಯವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು.
8 ಆದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ,
ತನ್ನ ೌಯರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
9 ಆತನು ಗದರಿಸಲು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು;
ಅಡವಿಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಗರವನು್ನ ಾಟಿಸಿದನು.
10 ಹಗೆಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು;
ವೈ ರಿಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
11 ಜಲ ಾಶಿಯು ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು;
ಒಬ್ಬ ನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
12 ಆಗ ಅವರು ಆತನ
ಾತನು್ನ ನಂಬಿ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿದರು.
13 ಆದರೆ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಆತನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮರೆತು,
ಆತನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ ಾದಿರದೆ,
14 ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಆಶೆಗೊಂಡವ ಾಗಿ,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.
15 ಆತನು ಅವರ ಆಶೆಯನು್ನ ಪೂರೈ ಸಿದರೂ,
ಅವರ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಕ್ಷಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.
16 ಅವರು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಮೇಲೆಯೂ,
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಆರೋನನ ಮೇಲೆಯೂ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಲು,
17 ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಾ ಾನನನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು;
ಅಬಿ ಾಮನ ಕಡೆಯವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು.
18 ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯುಂಟಾಯಿತು;
ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆಯು ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
19 ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಎರಕದ ಬಸವನನು್ನ
ಾಡಿ,
ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.
20 ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವ ಎತಿ್ತನ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
21 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಮಹತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ,
22 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ೕರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದ,
ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟರು.
23 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು ಎನ್ನಲು,
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ೕಶೆಯು ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿ,
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸದಂತೆ ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ಾಂತಪಡಿಸಿದನು.
24 ಅವರು ಆ ರಮಣೀಯ ದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು,
ಆತನ ಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
25 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ,
ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
26 ಇದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೀಳಿಸುವೆನೆಂದೂ,
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ಾನವನು್ನ ದೇ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ,
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಾಶ ಾಡುವೆನೆಂದೂ ಕೈ ಯೆತಿ್ತದನು.
28 ಅವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಾಳ್ ಪೆಗೋರನ ಸೇವೆಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ,
ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದರು.
29 ಈ ತಮ್ಮ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಕೆಣಕಿದರು;
ಅವರಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಧಿಯುಂಟಾಯಿತು.
30 ಫೀನೆ ಾಸನು ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು,
ಆ ಾ್ಯ ಧಿಯು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
31 ಅವನು
ಾಡಿದು್ದ ತ ಾತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
32 ಅವರು ಮೆರೀಬ ಪ್ರ ಾಹದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.
ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ೕಶೆಗೆ ಕೇಡು ಉಂಟಾಯಿತು.
33 ಅವರು ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ,
ೕಶೆ ದುಡುಕಿ ಾತ ಾಡಿದನು.
34 ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ,
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ,
35 ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು.
36 ಅವರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು; ಅವು ಅವರಿಗೆ ಉರುಲಿನಂ ಾದವು.
37 ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟರು.
38 ಾ ಾನ್ಯರ ಮೂತಿರ್ಗಳ ಅಪರ್ಣೆಗೋಸ್ಕರ,
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಿರಪ ಾಧ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದರು;
ಇಂಥ ಕೊಲೆಗಳಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರು.
39 ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದರು.
ದು ಾಚಾರಗಳಿಂದ ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದರು.
40 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡಿತು;
ಆತನು ತನ್ನ ಾ್ವ ಸ ಾದ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಅಸಹಿ್ಯ ಸಿ,
41 ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ವೈ ರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸಿದರು;
42 ಶತು್ರ ಗಳು ಅವರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದರು; ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ತಗಿ್ಗಹೋದರು.
43 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅನೇ ಾವತಿರ್ ರ ಸಿದರೂ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವಿಧೇಯ ಾದರು;
ತಮ್ಮ ಅಕ್ರ ಮದಿಂದಲೇ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದರು.
44 ಆದರೆ ಆತನು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ,
ಅವರ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಪ ಾಂಬರಿಸಿದನು.
45 ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು,
ತನ್ನ ಕೃ ಾತಿಶಯದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿದನು.
46 ಸೆರೆ
ಯ್ದವರ ದಯೆಗೆ ಅವರು ಾತ್ರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
47 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ರ ಸು;
ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಸು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು;
ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆವು.
48 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
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ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ;
ಸವರ್ಜನರೂ “ಆಮೆನ್” ಎನ್ನಲಿ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
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ವಿಮುಕ್ತರ ಕೊಂ ಾಟ
ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
2 ಯೆಹೋವನ ವಿಮುಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಆತನು ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ,
3 ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ ಮತು್ತ ದ ಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಮುದ್ರ ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸು್ತತಿ ಾಡಲಿ.
4 ಅವರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ, ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಾರಿತಪಿ್ಪ ಅಲೆಯುವವ ಾಗಿ,
ಜನವಿರುವ ಊರನು್ನ ಾಣದೆ,
5 ಹಸಿವೆ, ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಲಗುಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರು.
6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
7 ಜನವಿರುವ ಊರನು್ನ ಸೇರುವಂತೆ,
ಅವರನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.
8 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕೃ ಪೆಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನು ಾನವರಿ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
9 ಆತನು ಾ
ಾರಿದವರ ಆಶೆಯನು್ನ ಪೂರೈ ಸಿ,
ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನದಿಂದ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
10 ಕತ್ತಲಲಿ್ಲಯೂ,
ೕ ಾಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ,
ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ನೋವಿನಿಂದ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದರು.
11 ಅವರು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತು,
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
12 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ಕುಗಿ್ಗಸಿದನು;
ನಿ ಾಶ್ರ ಯ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಹೋದರು.
13 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
14 ಆತನು ಅವರ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ,
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂ,
ೕ ಾಂಧ ಾರದಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ಹೊರತಂದನು.
15 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕೃ ಪೆಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನು ಾನವರಿ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
16 ಆತನು ಾಮ್ರ ದ ಕದಗಳನು್ನ ಒಡೆದು,
ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
17 ಮೂಖರ್ರು ಅಪ ಾಧ, ದು ಾಚಾರಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಧೆಗೊಳ ಾದರು.
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ
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ಾ್ಲ ಆ ಾರಕೂ್ಕ ಅಸಹ್ಯ ಪಟು್ಟ ಮರಣ ಾ್ವರಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ ಾದರು.
ರೆಯಿಡಲು,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
20 ಆತನು ದೂತನನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು;
ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಾಡಿದನು.
21 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕೃ ಪೆಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನು ಾನವರಿ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
22 ಕೃ ತಜ್ಞ ಾ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,
ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡು ಾ್ತ
ಆತನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸಲಿ.
23 ಹಡಗು ಹತಿ್ತ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ,
ಮ ಾಜಲ ಾಶಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುವವರು,
24 ಯೆಹೋವನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅ ಾಧಜಲದಲಿ್ಲ ಆತನ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ.
25 ಆತನು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಲು ಬಿರು ಾಳಿಯುಂಟಾಗಿ,
ಅದರಲಿ್ಲ ತೆರೆಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿತು.
26 ಜನರು* ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತಲೂ,
19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಅ ಾಧಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತ್ತಲೂ ಕಂಗೆಟು್ಟ ಕರಗಿಹೋದರು.
27 ಅವರು ದಿಕು್ಕತೋರದವ ಾಗಿ ಸುತು್ತ ಾ್ತ,
ಕುಡುಕರಂತೆ ಹೊ ಾ್ದಡುತಿ್ತದ್ದರು.
28 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರತಂದನು.
29 ಆತನು ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ಾಂತಪಡಿಸಿದನು;
ತೆರೆಗಳು ನಿಂತವು.
30 ಸಮುದ್ರ ವು ಾಂತ ಾದುದರಿಂದ,
ಹಡಗಿನವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು,
ಅವರು ಮುಟ್ಟಬೇ ಾದ ರೇವಿಗೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು.
31 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕೃ ಪೆಗೋಸ್ಕರವೂ
ಆತನು ಾನವರಿ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
32 ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ;
ಹಿರಿಯರ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
33 ಆತನು ನಿ ಾಸಿಗಳ ದುಷ್ಟತನ ಾ್ಕಗಿ
ನದಿಗಳನು್ನ ಅರಣ್ಯ ಾಗುವಂತೆಯೂ,
34 ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಒಣನೆಲ ಾಗುವಂತೆಯೂ,
ಫಲಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಪು ್ಪ ನೆಲ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾಡಿದನು.
35 ಅರಣ್ಯ ವನು್ನ ಕೆರೆ
ಾಗಿಯೂ,
ಒಣನೆಲವನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗ ಾಗಿಯೂ ಾಡಿ,
*
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36 ಅಲಿ್ಲ ಹಸಿದವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು;

ಅವರು ನೆಲೆ ಾಗಿ ಾಸಿಸಲು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
37 ಹೊಲಗಳನು್ನ ಬಿತಿ್ತ, ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ,
ಆ ಾಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
38 ಆತನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದರು.
ಅವರಿಗೆ ದನಕರುಗಳೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
39 ಅವರು ಕೇಡು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ,
ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಾದರು.
40 ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೆ ಅಪ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ,
ಅವರನು್ನ ಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿಸುವವನು.
41 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ದೀನರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏರಿಸಿ,
ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಕುರಿಹಿಂಡಿನಂತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದನು.
42 ಯ ಾಥರ್ರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿಗು್ಗವರು;
ಕೆಡುಕು ಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವುದು.
43 ಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿ,
ಯೆಹೋವನ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಜಯದ ಾ ಾ್ದನ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ;
ಾನು ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವೇ, ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ!
2 ಸ್ವರಮಂಡಲವೇ, ಕಿನ್ನರಿಯೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಸಂಕೀತರ್ನೆಯಿಂದ ಉದಯವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವೆನು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ಸವರ್ದೇಶದವರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
4 ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ತೆಯು ಮುಗಿಲನು್ನ ನಿಲುಕುತ್ತದೆ.
5 ದೇವರೇ, ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವು ಮೆರೆಯಲಿ;
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವು ಹಬ್ಬಲಿ.
6 ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ನಮ್ಮ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ರ ಸು,
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಜಯಗೊಳಿಸು.
7 ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ತ ್ವವನು್ನ ಾ
ಾಡಿ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆನು; ಶೆಖೆಮ್ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚುವೆನು.
ಸುಖೋತ್ ಬಯಲನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಕೊಡುವೆನು.
8 ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಸೀಮೆಯೂ, ಮನಸೆ್ಸಯ ದೇಶವೂ ನನ್ನವು.
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಗೋತ್ರ ವು ನನಗೆ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣ.
ನನ್ನ ಾಜದಂಡವು ಯೆಹೂದ ಕುಲವೇ.
9
ೕ ಾಬ್ ಪ್ರ ದೇಶವು ನನ್ನ ಾ್ನ ನ ಾತೆ್ರ;
ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯು ನನ್ನ ಕೆರಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆನು.
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10 ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ನಗರಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು

ಎದೋಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸುವವರು ಾರು?
11 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ ಸಂಗಡ ಬರಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ?
12 ನಮಗೆ ಕೈ ನೀಡಿ ಶತು್ರ ಾಧೆಯಿಂದ ಾರು ಾಡು.
ಮನುಷ ್ಯರ ಸ ಾಯವು ವ್ಯ ಥರ್.
13 ದೇವರಿಂದ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವೆವು;
ನಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವವನು ಆತನೇ.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 109:16

ಾರು?

ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

109

ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಾಜ 26; ಧ ೕರ್ 28; ಕೀತರ್ 35; 69; ಮ ಾ್ತ 5:38-44
1 ಾನು ಸು್ತತಿಸುವ ದೇವರೇ, ಸುಮ್ಮ ನಿರಬೇಡ.
2 ದುಷ್ಟರು, ವಂಚಕರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಯೆ್ದರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
3 ಅವರು ಹಗೆಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡು,
ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
4 ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೂ, ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ;
ಾ ಾದರೋ ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
5 ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರವನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಾನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
6 ದುಷ್ಟ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸು;
ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವನನು್ನ ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು.
7 ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು ತೀಪುರ್ಹೊಂದಲಿ;
ಅವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯೂ ಾಪವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
8 ಅವನ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿರಲಿ;
ಅವನ ಉದೊ್ಯೕಗವು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿ ಾಗಲಿ.
9 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾಥರೂ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ ವಿಧವೆಯೂ ಆಗಲಿ.
10 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಾ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಂತೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ಭಿ ಬೇಡಲಿ.
11 ಾಲಕೊಟ್ಟ ವನು ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಪರರು ಅವನ ಕ ಾ್ಟಜಿರ್ತವನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
12 ಅವನಿಗೆ
ಾರೂ ಕೃ ಪೆತೋರಿಸದಿರಲಿ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾರೂ ದಯೆತೋರದಿರಲಿ,
13 ಅವನ ಸಂತತಿಯು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲಿ;
ಎರಡನೆಯ ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ.
14 ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಹಿರಿಯರ ಾಪವನು್ನ ಮರೆಯದಿರಲಿ;
ಅವನ ಾಯಿಯ ಾಪವು ಅಳಿದುಹೋಗದಿರಲಿ.
15 ಅವು ಯೆಹೋವನ ಾಪಕದಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕ ಇರಲಿ.
ಆತನು ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲಿ.
16 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ನು,
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ಬಡವನನು್ನ, ದೀನನನು್ನ, ಮನಗುಂದಿದವನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಯತಿ್ನ ಸಿದನು.
17 ಶಪಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ!
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿರಲಿ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಂದ ದೂರವಿರಲಿ!
18 ಅವನು ಾಪವನೆ್ನೕ ವಸ್ತ ವ ಾ್ನ ಗಿ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ,
್ರ
ಅದು ನೀರಿನಂತೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲಯೂ,
ಎಣೆ್ಣಯಂತೆ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಲಿ.
19 ಾಪವೇ ಅವನ ಹೊದಿಕೆಯಂತೆಯೂ,
ನಿತ್ಯ ಾದ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನಂತೆಯೂ ಆಗಲಿ.
20 ನನ್ನ ನು್ನ ಎದುರಿಸಿ ಕೀಳು ಾತ ಾಡುವವರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ಇದೇ ಆಗಿರಲಿ.
21 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ಹಿತಕರ ಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದು ರ ಸು.
22 ಾನು ಬಡವನೂ, ದೀನನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ!
ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂ ಾಗಿದೆ.
23 ಸಂಜೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಿಡತೆಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
24 ಉಪ ಾಸದಿಂದ ನನ್ನ
ಣ ಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನ ಾದವು;
ನನ್ನ ದೇಹವು ಎಣೆ್ಣಯಿಲ್ಲದೆ ೕಣ ಾಯಿತು.
25 ಾನು ಜನರ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ
ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವವರು ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
26 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಸ ಾಯ ಾಡು;
ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರ ಸು.
27 ಆಗ ಅವರು ಇದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸವೆಂದೂ,
ಯೆಹೋವ ಾದ ನೀನೇ ಇದನು್ನ ಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
28 ಅವರು ಶಪಿಸಲಿ, ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ; ನೀನು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿ.
ಅವರು ಎದು್ದ ಅಪ ಾನ ಹೊಂದುವರು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆನು.
29
ಾನಭಂಗವೇ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ ್ರ ಾಗಲಿ;
ಾಚಿಕೆಯೇ ಅವರ ಹೊದಿಕೆ ಾಗಲಿ.
30 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಜನಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
31 ಆತನು ದೀನನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು,
ಾ್ರ ಣಶಿ ವಿಧಿಸುವವರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ ಸುವನು.
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ೕನಿನ ಅರಸ

ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 2; 21
1 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ,
“ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಪೀಠ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವ ತನಕ,
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು” ಎಂದು ನುಡಿದನು.
2 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡದ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ
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ಚೀ
ೕನಿನ ಹೊರಗೂ ಹಬಿ್ಬ ಸುವನು;
ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೊರೆತನ ಾಡು.
3 ನೀನು ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾ ಾಗಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರ ಭೂಷಿತ ಾದ ನಿನ್ನ ಯುವ ಸೈ ನಿಕರು,
ಉದಯ ಾಲದ ಇಬ್ಬ ನಿಯಂತಿರುವರು.
4 “ನೀನು ಸ ಾ ಾಲವೂ *ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ;
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
5 ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಕೋಪದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವನು.
6 ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ,
ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳ ಶಿರಸ್ಸ ನು್ನ ಛೇದಿಸಿ,
ಹೆಣಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ ತುಂಬಿಸುವನು.
7 ಒಡೆಯನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಳ್ಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ತಲೆಯೆತು್ತವನು.

ದೇವಸು್ತತಿ

111

ಕೀತರ್ 112
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ! ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಯ ಾಥರ್ರ ಕೂಟದಲಿ್ಲಯೂ, ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
2 ಯೆಹೋವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಮಹ ಾ್ತದವುಗಳು;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ್ಯ ನಿಸುವರು.
3 ಆತನ ಾಯರ್ವು ಘನ,
ಾನಗಳುಳ್ಳದು್ದ;
ಆತನ ನೀತಿಯು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರುವುದು.
4 ಆತನು ತನ್ನ ಅದು್ಭತಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಾಪಕವನು್ನ ಉಳಿಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಕೃ ಪೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ ಉಳ್ಳವನು.
5 ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ
6 ಆತನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಸ್ವಪ ್ರ ಾಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳು ನೀತಿ, ಸತ್ಯ ತೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ;
ಆತನ ನಿಯಮಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿವೆ.
8 ಅವು ದೃ ಢ ಾದ ಆ ಾರವುಳ್ಳವುಗಳು; ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವವು.
ಸತ್ಯ, ನೀತಿಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
9 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿ
ೕಚನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿತ್ಯಕೂ್ಕ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನ ಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ಮಹೋನ್ನತವೂ ಆಗಿದೆ.
10 ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಾನಕೆ್ಕ ಮೂಲ;
*

110:4 ಇಬಿ್ರ ಯ 5:6, 6:20, 7:17,21 ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
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ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವರು ಪೂಣರ್ ವಿವೇಕಿಗಳು.
ಆತನ ಸು್ತತಿಯು ನಿರಂತರ ಾದದು್ದ.

ಭಕ್ತರ ಧನ್ಯ ತೆ

112

ಕೀತರ್ 111
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಆತನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯ ನಂದಪಡುವನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯ ನು.
2 ಅವನ ಸಂ ಾನವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವುದು;
ನೀತಿವಂತನ ವಂಶವು ಶುಭಹೊಂದುವುದು.
3 ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಿರಿಸಂಪತು್ತಗಳು ಇರುವವು;
ಅವನ ನೀತಿಯು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಫಲಿಸುತಿ್ತರುವುದು.
4 ಯ ಾಥರ್ರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ
್ಯೕತಿ ಮೂಡುವುದು;
ದಯೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ, ನೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ ಆ
್ಯ ೕತಿ.
5ದ
ಾಳು ಾಗಿ ಧನಸ ಾಯ ಾಡುವವನೂ,
ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವವನೂ ಾಗ್ಯ ವಂತನು.
6 ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುವರು.
7 ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ,
ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
8 ದುಷ್ಟರಿ ಾಗುವ ಶಿ ಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವೆನೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ಅವನ ಮನಸು್ಸ ದೃ ಢ ಾಗಿದೆ, ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಬಡವರಿಗೆ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ;
ಅವನ ನೀತಿಯ ಫಲವು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರುವುದು.
*ಮಹಿಮೆ
ಡನೆ ಅವನ ಕೊಂಬು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದು.
10 ದುಷ್ಟ ನು ನೋಡಿ ವ್ಯ ಥೆಪಡುವನು;
ಅವನು ಹಲು್ಲಕಡಿಯು ಾ್ತ ಾಶ ಾಗುವನು.
ದುಷ್ಟರ ನಿರೀ ಯು ಭಂಗ ಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು

1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
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ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2 ಈಗಿನಿಂದ ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ,
ಯೆಹೋವನ ಾಮವು ಕೀತಿರ್ಸಲ್ಪಡಲಿ.
3 ಯೆಹೋವನ ಾಮವು ಪೂವರ್ದಿಂದ,
ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ ಸು್ತತಿಹೊಂದಲಿ.
4 ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನು;
ಆತನ ಪ್ರ ಾವವು ಮೇಲಣ ಲೋಕಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.
*
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5 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಸ

ಾನರು ಾರು?
ಆತನು ಉನ್ನತಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ,
6 ಆ ಾಶವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ನೋಡಲಿಕೆ್ಕ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
7 ಆತನು ದೀನರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ,
ಬಡವರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ ಎತು್ತ ಾ್ತನೆ.
8 ಪ್ರ ಭುಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ,
ಅಂದರೆ ಅವರ ಜ ಾಧಿಪತಿಗ ಡನೆ ಅವರನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸು ಾ್ತನೆ.
9 ಬಂಜೆಯು ಮಕ್ಕ
ಂದಿಗೆ,
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ರಕ್ಷಕನ ಮಹತ್ವ

114

ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನೂ್ನ,
ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ,
2 ಯೆಹೂದವು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಸ ಾ್ಥನವೂ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಆತನ ಾಜ್ಯ ವೂ ಆಯಿತು.
3 ಸಮುದ್ರ ವು ಕಂಡು ಓಡಿಹೋಯಿತು;
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯು ಹಿಂದಿರುಗಿತು.
4 ಪವರ್ತಗಳು ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ,
ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ಾ ಾಡಿದವು.
5 ಸಮುದ್ರ ವೇ, ನಿನಗೇ ಾಯಿತು? ಏಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?
ದರ್ನೇ, ಏಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತೕ?
6 ಪವರ್ತಗಳೇ, ನೀವು ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ,
ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನೀವು ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ಏಕೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
7 ಭೂಲೋಕವೇ, ಕತರ್ನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇ ಾ್ದನೆ, ಕಂಪಿಸು.
8 ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಕೆರೆಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಶಿಲೆಯನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
1ಇ

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ ರಕ್ಷಕನು
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ನಮ್ಮ ನ ್ನಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ನ ್ನಲ,್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸತ್ಯ ತೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಘನಪಡಿಸು.
2 “ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಅನ್ಯರು ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು?
3 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ತನಗೆ ಬೇ ಾದುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
4 ಅವರ ವಿಗ್ರ ಹಗ
ೕ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದವುಗಳೇ;
ಅವು ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಕೆಲಸವಷೆ್ಟೕ.
5 ಅವು ಾಯಿದ್ದರೂ
ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ;

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 115:6
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ಮೂಗಿದ್ದರೂ ಮೂಸುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಕೈ ಯುಂಟು ಮುಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲ;
ಾಲುಂಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವುಗಳ ಗಂಟಲಲಿ್ಲ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರೂ,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವರೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಅವರ ಸ ಾಯಕನು, ಗು ಾಣಿಯು ಆತನೇ.
10 ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಅವರ ಸ ಾಯಕನು, ಗು ಾಣಿಯು ಆತನೇ.
11 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಅವರ ಸ ಾಯಕನು, ಗು ಾಣಿಯು ಆತನೇ.
12 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಸಣ್ಣವರು
ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮನೆತನದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು;
ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
14 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ;
15 ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಪರಲೋಕವು ಯೆಹೋವನದು;
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಾನವ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
17 ಸತ್ತವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ೌನಲೋಕವನು್ನ ಸೇರಿದವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಾ
ೕ ಇಂದಿನಿಂದ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞ ಕೀತರ್ನೆ
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ಯೆ ಾ 38
1 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಆತನು ನನ್ನ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳುವನು.
2 ಆತನು ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ಆತನನೆ್ನೕ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು.
3 ಮರಣ ಾಶಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದವು;
ಾ ಾಳ ವೇದನೆಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದವು.
ಚಿಂತೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲಯೂ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ್ದನು.
4 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಕೃ ಪೆ ಾಡಿ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಕೃ ಾಳುವೂ, ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನು.
6 ಯೆಹೋವನು ಸರಳ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು;
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ಕುಗಿ್ಗದವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿದನು.
7 ನನ್ನ ಮನವೇ, ನಿನ್ನ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿಯ ನೆಲೆಗೆ ತಿರುಗು.
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಮಹೋಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನಗೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
9 ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ,
ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಎಡವದಂತೆ ಾದಿದಿ್ದೕ.
10 “ ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ,
11 “ಮನುಷ ್ಯರೆ ಾ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಾರರು” ಎಂದು ಾ್ರ ಂತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ,
ಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ್ದನು.
12 ಯೆಹೋವನ ಮಹೋಪ ಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲೇನು
ಾಡಲಿ?
13 ರಕ್ಷಣಾ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಪಡಿಸುವೆನು.
14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು್ನ,
ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
15 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನು್ನ ಅಲ್ಪವೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಯೆಹೋವನೇ, ಕರುಣಿಸು, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು;
ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ ಮಗನೂ, ನಿನ್ನ ಾಸನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
17 ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಪಡಿಸುವೆನು.
18 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ,
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ,
19 ಆತನಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು್ನ,
ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಬೇಕು
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ಕೀತರ್ 66
1 ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ;
ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ಜೆಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
2 ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ;
ಯೆಹೋವನ ಸತ್ಯ ತೆಯು ಸ ಾ ಇರುವುದು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಹಬ್ಬದ ಗೀತೆ

118

ನೆಹೆ 8:14-18; ಯೆ ಾ 12
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.
2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು, “ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಾಶ್ವತ” ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.
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ಾಶ್ವತ” ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.
ಾಶ್ವತ” ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.
5 ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು;
ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ವಿ ಾಲ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಂತೆ
6 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇ ಾ್ದನೆ; ಭಯಪಡೆನು.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ನನಗೆ ಏನು ಾ ಾನು?
7 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇ ಾ್ದನೆ;
ಆತನೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯಕನು;
ನನ್ನ ವೈ ರಿಗಳಿ ಾಗುವ ಶಿ ಯನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
8 ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದಕಿ್ಕಂತ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
9 ಪ್ರ ಭುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದಕಿ್ಕಂತ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
10 ಜ ಾಂಗದವರೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು;
ಯೆಹೋವನ ಬಲದಿಂದ* ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
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3 ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರು, “ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು
4 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು, “ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು

ಾಡಿದನು.

11 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತಿ್ತದರು;

ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನ ಬಲದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
12 ಅವರು ಜೇನು ನೊಣಗಳಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕವಿದರೂ;
ಮುಳಿ್ಳನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು.
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
13 ವೈ ರಿಯೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡಿದಿ;
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
14 ನನ್ನ ಬಲವು, ಕೀತರ್ನೆಯು ಯೆಹೋವನೇ;
ಆತನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟಾಯಿತು.
15 ಉ ಾ್ಸ ಹಧ ್ವ ನಿಯು, ಜಯ
ೕಷವು ನೀತಿವಂತರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲವೆ;
ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
16 ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ;
ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
17 ಾನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾರುವೆನು.
18 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಶಿ ಸಿದನು;
ಆದರೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಲಿಲ್ಲ.
19 ನೀತಿ ಾ್ವರಗಳನು್ನ† ತೆರೆಯಿರಿ;
ಾನು ಒಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಾ್ವರವು;
ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸತಕ್ಕವರು ನೀತಿವಂತರೇ.
21 ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ರ ಸಿ ಾತನೇ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
22 ಮನೆಕಟು್ಟ ವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ,
20 ಇದು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರ

*

118:10 ಬಲದಿಂದ ಅಥ ಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ.
ಅಥ ಾ ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರವನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.

†

118:19 ನೀತಿ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ದೇವಜನರು ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಂಥ

ಾ್ವರವನು್ನ
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ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು;
23 ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು;
ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.
24 ಈ ದಿನವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನೇಮಕ ಾದದು್ದ;
ಇದರಲಿ್ಲ ಾವು ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ.
25 ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ರ ಸು;
ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಾಫಲ್ಯಕೊಡು.
26 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ;
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲರುವ ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
27 ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು;
ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
28 ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ

ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
29 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮಹತ್ವ ವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವ ಇಬಿ್ರ ಯ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರ
ಕೀತರ್ನೆ
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ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಅನುಕರಣೆ
ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ಸ ಾಚಾರಿಗ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು ಧನ್ಯರು.
2 ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು,
ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕುವವರು ಾಗ್ಯ ವಂತರು.
3 ಅವರು ಆತನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ,
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
4 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು,
ನೀನೇ ಆ ಾಪಿಸಿರುತಿ್ತ.
1 ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್

5 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ,

ಾನು ಸಿ್ಥರಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳೕಯದು!

6 ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಆ

ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಲ ಸುವವ ಾದರೆ,

ಾನು ಅಪ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಾನು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕಲಿತ ಾಗೆ ಾ್ಲ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಹೋಗುವೆನು.
8 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ನನ್ನ ನು್ನ,

ಾನು ಾರ ಾದ
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ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ.
ಬೇತ್.

ಉಪದೇಶಯುಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ.
10 ಾನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು.
11 ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡದಂತೆ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಸು್ತತಿ ಾತ್ರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸು.
13 ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಉಪದೇ ಾ ಗಳನು್ನ,
9

ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ವಣಿರ್ಸುತ್ತವೆ.
14 ಸವರ್ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ,
ಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
15 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸು ಾ್ತ,
ನಿನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಲ ಸುವೆನು.
16 ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಿಮೆಲ್.

ದೇವ ಾ ಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವುದು
ಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು,
ಆಗ ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವೆನು.
18 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವೆನು.
19 ಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ
ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಮರೆ ಾಡಬೇಡ.
20
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳನೆ್ನೕ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರುವ
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಜಜಿ್ಜಹೋಗಿದೆ.
21 ನೀನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಗದರಿಸುತಿ್ತ,
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿದವರು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತರು.
22 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡವ ಾದರಿಂದ,
ನನಗಿರುವ ನಿಂದೆ, ಅಪ ಾನಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸು.
23 ಪ್ರ ಭುಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದರೂ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನೆ್ನೕ ಾ್ಯ ನಿಸುತಿ್ತರುವನು.
24 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನ್ನ ಪರ ಾನಂದ,
ಅವೇ ನನ್ನ ಾಗರ್ದಶರ್ನ.
ಾಲಿತ್.
17 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ

ಆ ಾ

ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ನಿ ಾರ್ರ

ಾವುದರಿಂದ?

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 119:25

877

ಾ್ರ ಣವು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಹೋಗುತ್ತದೆ,
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.
26 ನನ್ನ
ಾ ಾ್ರ ನುಭವವನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂ ಾಗ,
ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದಿ,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.
27 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಾರಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ* ಾ್ಯ ನಿಸುವೆನು.
28 ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು.
29 ತ ಾ್ಪದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡು,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು.
30 ಭಕಿ್ತ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
31 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಆ ಾಭಂಗಪಡಿಸಬೇಡ.
32 ನೀನು ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮ ವನು್ನ ವಿ
ೕಚಿಸು,
ಆಗ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆ ಾ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
ಹೇ.
ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
33 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ
ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು,
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಅದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವೆನು.
34 ನನಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವೆನು.
35 ನಿನ್ನ ಆ ಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸು,
ಅದೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.
36 ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆಗಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು.
37 ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಡದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು,
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸು.
38 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿ ಾಗಿ ನೀನು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಿಸು.
39 ನನ್ನ ಅವ ಾನವನು್ನ ತೊಲಗಿಸು,
ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಂಜುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಹಿತಕರ ಾಗಿವೆ.
40 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.
ಾವ್.
ಭರವಸಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾದ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
41 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ನನಗೆ ದೊರಕಲಿ,
25 ನನ್ನ

*
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ನಿನ್ನ ನುಡಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟಾಗಲಿ.
42 ಆಗ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಂದಿಸುವವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು,
ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
43 ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
44 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವನು್ನ ಸ ಾ ತಪ್ಪದೆ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವೆನು.
್ರ
45 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಸಿಸುವವ ಾದುದರಿಂದ,
ಸ ಾಗ ಾಗಿ ನಡೆಯುವೆನು.
46 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಾತ ಾಡುವೆನು,
ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
47 ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿವೆ.
48 ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ೌರವಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಯಿನ್.

ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೋಸ್ಕರ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ,
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ!
50 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ,
ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನನಗೆ ಆದರಣೆ.
51 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು,
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
52 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪು ಾತನ ಉಪದೇ ಾ ಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು,
ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
53 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ ದುಷ್ಟರಿ ಾಗಿ, ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
್ರ
54 ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನಗೆ ಾಯನ ಾದವು.
55 ಯೆಹೋವನೇ, ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
56 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿತು.
ಹೇತ್.
49 ನಿನ್ನ

ಯೆಹೋವನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕಿ್ತ
ಾಲು ನೀನೇ,
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವೆನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
58 ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನಿನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗು.
59 ನನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದೆನು,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
60 ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾದೆನು,
57 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
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ಆಲಸ್ಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
61 ದುಷ್ಟರ ಾಶಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು,
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.
62 ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲು,
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಏಳುವೆನು.
63 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಾನು ಸಂಗಡಿಗನು.
64 ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕವು ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು.
ಟೇತ್.
ದೇವ ಾ ಗಳ ೌಲ್ಯ
65 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮಹೋಪ ಾರ ಾಡಿದಿ್ದ.
66 ಸು ಾನವನು್ನ, ವಿವೇಕಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡು,
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
67 ಕ ಾ್ಟ ನುಭವಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ತಪಿ್ಪಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಈಗ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
68 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು.
69 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳಕಲಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದರೆ,
ಾ ಾದರೋ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವೆನು.
70 ಅವರ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವಿಲ್ಲ†,

ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾ್ಟ ನುಭವವು ಹಿತಕರ ಾಯಿತು,
ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಕಲಿತೆನು.
72 ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು,
್ರ
ಾವಿ ಾರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಅತಿಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದೆ.
ೕದ್.
ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
73 ನಿನ್ನ ಕೈ ಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವು,
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೊಡು.
74 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
75 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿವೆ ಎಂದೂ,
ನೀನು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
76 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ನುಡಿದ ಪ್ರ ಾರ,
ನನ್ನ ಸ ಾ ಾನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
77 ಾನು ಬದುಕುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯು ನನಗೆ ದೊರೆಯಲಿ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೇ ನನ್ನ ಆನಂದ ಾಗಿದೆ.
71 ಕ

†
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78 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು

ಾನಭಂಗ ಹೊಂದಲಿ,
ಅವರು
ೕಸದಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
79 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
80 ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಲಿ,
ಆಗ ನನ್ನ ಆ ಾಭಂಗಕೆ್ಕ ಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಫ್.
ವಿ ೕಚನೆ ಾಗಿ ವಿ ಾಪನೆ
81 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಯಕೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮನವು ಬಲಗುಂದಿತು,
ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
82 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ
ಾ ಾಗ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವಿ?
ಎಂಬುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೇ ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯು ಮಂದ ಾಯಿತು.
83 ಹೊಗೆಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಾಕಿರುವ ಬುದ್ದಲಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.
84 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ದಿನಗಳು ಬಹುಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ಲ!
ನನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಶಿ ವಿಧಿಸುವುದು ಾ ಾಗ?
85 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು
್ರ
ನನ ಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿ ಾ್ದರೆ.
86 ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿವೆ,
ಅವರು
ೕಸದಿಂದ ಹಿಂಸಿಸು ಾ್ತರೆ,
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
87 ನನ್ನ ನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದೇಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು,
ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
88 ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು,‡

ಆಗ ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಾಮೆದ್.
ಘನ ಾದ ಆ ಾ ಾಸನ
89 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
90 ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿರುತಿ್ತ, ಅದು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
91 ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ,
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ವಸು್ತಗಳೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುತ್ತವೆ.
92 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ನನಗೆ ಆನಂದಕರ ಾಗದಿದ್ದರೆ,
್ರ
ನನಗೊದಗಿದ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.
93 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದಿ್ದ.
94 ಾನು ನಿನ್ನವನು, ರ ಸು,
‡
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ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
95 ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚಿ ನೋಡು ಾ್ತರೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಲ ಸಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
96 ಎ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಗೂ ಮೇರೆಯುಂಟೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು,
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಾ ಾಸನವು ಅಪರಿಮಿತ ಾದದು್ದ.§

ಮೆಮ್.
ಾನವಂತರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
97 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದೆ,
್ರ
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಾ್ಯ ನ.
98 ನಿನ್ನ ಆ ಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ವೈ ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಸ ಾ ಾಲವೂ ಅವೇ ನನಗಿವೆ.
99 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನ್ನ ಾ್ಯ ನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ನನ್ನ ಉ ಾ ಾ್ಯಯರಿಗಿಂತ ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
100 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ,
ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತ ವಿವೇಕಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
101 ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು,
ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಾವ ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಗೂ ಹೋಗದಂತೆ ಾದಿದೆ್ದೕನೆ.
102 ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗಲಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಿ್ದೕ.
103 ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ರುಚಿ
ಾಗಿವೆ,
ಅವು ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಸಿಹಿ ಾಗಿವೆ.
104 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವೇಕಿ
ಾದೆನು,
ಸುಳು್ಳ ಾಗರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೂನ್.
ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಾಲಿಗೆ ದೀಪ, ಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು
105 ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ದೀಪವೂ,
ನನ್ನ ಾರಿಗೆ ಬೆಳಕೂ ಆಗಿದೆ.
106 ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನೆಂದು ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
107 ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ಯ ನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸು.
108 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾದ ಸು್ತತಿ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ,
ದಯವಿಟು್ಟ ಅಂಗೀಕರಿಸು,
ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸು.
109 *ನನ್ನ ಜೀವವು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ್ದ,
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
110 ದುಷ್ಟರು ಬಲೆ
ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
111 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
§
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ಕೀತರ್ನೆಗಳು 119:128

ಅವು ನನ್ನ ಹೃ ದಯಕೆ್ಕ ಉ ಾ್ಲಸಕರ ಾಗಿವೆ.
112 ಕಡೆಯವರೆಗು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಮೆಕ್.
ಆಶ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ದೇವ ಾ ಗಳು
113 ಚಂಚಲ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
114 ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯವೂ, ಗು ಾಣಿಯೂ ನೀನೇ,
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
115 ದುಷ್ಟರೇ, ತೊಲಗಿರಿ,
ನನ್ನ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವೆನು.
116 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಪ್ರ ಾರ ನನ್ನ ನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡು,
ಆಗ ಬದುಕುವೆನು. ಾನು ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಶೆಪಡಿಸಬೇಡ.
117 ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರು,
ಆಗ ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಸ ಾ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಲ ಸುವೆನು.
118 ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೀನು ತಳಿ್ಳಬಿಡುತಿ್ತೕ,
ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಾದದೆ್ದೕ.
119 ಭೂಲೋಕದ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕಸದಂತೆ ತೆಗೆದುಬಿಡುತಿ್ತೕ,
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
120 ನಿನ್ನ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹದ
ಾಂಸವು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಯಿನ್.
ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಗಳು
121 ಾನು ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಡ.
122 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲಿ ಾಗಿ ನೀನು ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗು,
ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸದಿರಲಿ.
123 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ನುಡಿಯು ನೆರವೇರುವುದನೂ್ನ ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ,
ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ
ಾ್ಬಯಿತು.
124 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನಡೆಸು,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸು.
125 ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
126 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾಯರ್ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
127 ನಿಜ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಬಹುಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿವೆ.
128 ನಿಜ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಾ್ಯ ಯ ಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಎ ಾ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪೆ.
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವ ತವಕ
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129 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವುಗಳೇ,

ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
130 ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವಿವರಣೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ,
ಸರಳ ಹೃ ದಯರಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
131 ಾನು ಾ
ಾರಿ ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ.
132 ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖ

ಾಗಿ ಕರುಣಿಸು,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ನಿಯಮವಲ್ಲವೇ?
133 ನಿನ್ನ ನುಡಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸು,
ಾವ ಅ ಾ್ಯಯ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಆಳದಂತೆ ಾಡು.
134 ನರ ಮನುಷ ್ಯರ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವೆನು.
135 ನಿನ್ನ ಾಸನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯಿರಲಿ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸು.
136 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರ ನಿಮಿತ್ತ,
್ರ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಪ್ರ ಾಹ ಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಾದಿ್ದ.
ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯ ವಿಧಿಗಳು

137 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು,

ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.
138 ನೀತಿ, ಸತ್ಯ ತೆಗಳಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದಿ್ದ,
139 ವೈ ರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಾನ ನನ್ನ ನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು,
140 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಅದನೆ್ನೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
141 ಾನು ಅಲ್ಪ ನೂ, ತಿರ ಾ್ಕರ ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
142 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ನಿತ್ಯ ಾಗಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ.
143 ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ,
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನಗೆ ಸಂತೋಷಕರ ಾಗಿವೆ.
144 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಸ ಾ ಾಲವೂ ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳು,
ನನಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು, ಆಗ ಬದುಕುವೆನು.
ಖೋಫ್.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡುವುದು
145 ಯೆಹೋವನೇ, ಸಂಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
146 ನಿನಗೇ
ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ರ ಸು.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವೆನು.
147 ಅರುಣೋದಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು,
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ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
148 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸಲು,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಇರುಳಿನ ಒಂದೊಂದು ಜಾವದಲೂ್ಲ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
149 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು,
ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸು.
150 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು,
್ರ
ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
151 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರವೇ ಇರುವೆ,
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿವೆ.
152 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಾ್ಥಪಿಸಿದಿ್ದ ಎಂದು,
ಾನು
ದಲಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ರೇಷ್.
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ವಿ ಾಪನೆ
153 ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು,
ಾನು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮರೆತವನಲ್ಲ.
154 ನನ್ನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸು.
155 ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡುವ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
156 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ಗಳು ಬಹಳ ಾಗಿವೆ,
ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸು.
157 ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ವೈ ರಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
158 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೈ ಗೊಳ್ಳದ
ಧಮರ್ಭ್ರ ಷ ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
159 ಯೆಹೋವನೇ, ನೋಡು,
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿವೆ,
ನಿನ್ನ ಕೃ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸು.
160 ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ದ ಾ ಾಂಶವು ಸತ್ಯ ವೇ,
ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವವು.
ಷಿನ್.
ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ನೀತಿವಿಧಿಗಳು
161 ಪ್ರ ಭುಗಳು ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸು ಾ್ತರೆ,
ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಾತ್ರ ಭಯಪಡುತ್ತದೆ.
162 ಒಬ್ಬ ನು ಾನು ಸಂ ಾದಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ,
ಾಗೆಯೇ ಾನು ನಿನ್ನ ನುಡಿಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
163 ಮಿಥ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ನನಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದೆ.
164 ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಿನಕೆ್ಕ ಏಳು ಾರಿ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
165 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ,
್ರ
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ಸಂಪೂಣರ್ ಸ ಾ ಾನವಿರುತ್ತದೆ,
ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿಘ್ನಕರ ಾದದೆ್ದೕನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
166 ಯೆಹೋವನೇ,
ಾ ಾಗ ರ ಸುವಿ
ೕ ಎಂದು,
ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
167 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅವು ನನಗೆ ಬಹುಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿವೆ.
168 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ನಡತೆಯೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೋಚರ ಾಗಿದೆ.
ಾವ್.
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದು
169 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕೂಗು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿ,
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ಯ ನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾನವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
170 ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರಲಿ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು.
171 ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಸ ಾ ನಿನ್ನ ಸು್ತತಿ ಹೊರಡಲಿ,
172 ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸಲಿ,
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನೀತಿಯುಳ್ಳದು್ದ.
173 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಕೈ ನನಗೆ ನೆರ ಾಗಲಿ.
174 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೋರುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೇ ನನ್ನ ಆನಂದವು.
175 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸು,
ಅದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗಲಿ.
176 ಾನು ತಪಿ್ಪಹೋದ ಕುರಿಯಂತೆ ಅಲೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ೕಸ ಾರರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

120

ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
1 ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು;
ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ಸುಳು್ಳ ಾಯಿಯೂ,
ವಂಚಿಸುವ ಾಲಿಗೆ ಉಳ್ಳವರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
3 ವಂಚಿಸುವ ಾಲಿಗೆಯೇ, ದೇವರು ನಿನಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು?
ಾವ ಹೆಚಿ್ಚನ ಶಿ ಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು?
4 ಶೂರನ* ಹದ ಾದ ಾಣಗಳನೂ್ನ,
*

120:4 ಶೂರನ ಬಲಿಷ್ಠನ.
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ಜಾಲಿಯ ಕೆಂಡಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವರು.
5ಅ
್ಯೕ, ಾನು ಮೇಷೆಕಿನವರಲಿ್ಲ† ತಂಗಬೇಕ ಾ್ಲ!
ಕೇ ಾರಿನವರ ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇ ಾಯಿತ ಾ್ಲ!
6 ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೊಳಗೆ,
ಇದು್ದ ಇದು್ದ ಾ ಾಯಿತು.
7 ಾನು ಸ ಾ ಾನಪಿ್ರ ಯನು;
ಅವರೋ, ಾನು ಾತ ಾಡಿದರೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರು ಾ್ತರೆ.

ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತ ಾಲನೆ

121

ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
ಆದಿ 28:15
1 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನ ಸ ಾಯವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
2 ಭೂಮಿ, ಆ ಾಶಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ,
ನನ್ನ ಸ ಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ.
3 ಆತನು ನಿನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಕದಲಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಯುವವನು ತೂಕಡಿಸದಿರಲಿ.
4 ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಯು ಾತನು,
ತೂಕಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿದಿ್ರ ಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
5 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಯುವವನು ಯೆಹೋವನೇ;
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರು ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ.
6 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನೂ, ಇರುಳಿನಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರ ನೂ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು;
ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾಯುವನು.
8 ನೀನು ಹೋಗು ಾಗಲೂ, ಬರು ಾಗಲೂ,
ಈಗಿನಿಂದ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.

ಾತಿ್ರ ಕರು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು

122

ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 “ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಾ!”
ಎಂದು ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
2 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ! ನಮ್ಮ ಾಲುಗಳು,
ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತವ ಾ್ಲ.
3 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ! ನೀನು ಸರಿ
ಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯಿಂದ,
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ ್ಟ ನಗರ ಾಗಿದಿ್ದ.
4 ಕುಲಗಳು ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕುಲದವರು,
ಯೆಹೋವನ ಾಮದ ಕೀತರ್ನೆಗೋಸ್ಕರ,
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾತೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
†

120:5 ಮೇಷೆಕಿನವರಲಿ್ಲ ಮೇಷೆಕ್ ಕಪು ್ಪ ಸಮುದ್ರ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಸಿ್ಪಯನ್ ಸಮುದ್ರ ದ ನಡುವೆಯಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗಿದೆ, ಕೇ ಾರನಿಂದ ಬಹಳ
ದೂರವಿದೆ. ಕೇ ಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗಿದು್ದ, ಬುಡಕಟು್ಟ ಜ ಾಂಗದವರು ಸಿರಿ ಾದಲಿ್ಲ ನ ದ ಣದ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದರ
್ದ ು. ಆ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಹಿಂ ಾತ್ಮಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಇದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲದ್ದ ಕಟ್ಟಳೆಯಷೆ್ಟ.
5 ಾ್ಯ ಯಪೀಠಗ ಾಗಿರುವ ಾವೀದನ ಮನೆತನದವರ,
ಸಿಂ ಾಸನಗಳು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದವ ಾ್ಲ.
6 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸ ಾ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.
“ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ ೌ ಾಗ್ಯ ವುಂಟಾಗಲಿ.
7 ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗ
ಳಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗಲಿ;
ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ೌ ಾಗ್ಯ ವಿರಲಿ.”
8 ನನ್ನ ಬಂಧುಮಿತ್ರರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ,
“ನಿನಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
9 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಸು ೕಮ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಾಧಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನ ನಿರೀ

123

ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
ನೆಹೆ 4:1-6
1 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾತನೇ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2 ಯಜ ಾನನ ಕೈ ಯನು್ನ ಾಸನ ಕಣು್ಣಗಳು,
ಯಜ ಾನಿಯ ಕೈ ಯನು್ನ ಾಸಿಯ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡುವ ಪ್ರ ಾರವೇ,
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ,
ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಟಾ ಸು, ಕಟಾ ಸು.
ಅವ ಾನ ಹೊಂದಿ ಹೊಂದಿ ನಮಗೆ ಾ ಾಯಿತು;
4 ಲೋಕಭೋಗಿಗಳ ಾಸ್ಯ ದಿಂದಲೂ,
ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ನಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಬೇಸತು್ತ ಹೋಯಿತು.

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ ರಕ್ಷಕನು
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ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ; ಾವೀದನದು.
ಕೀತರ್ 129; ನೆಹೆ 4:7-23
1 “ಯೆಹೋವನು ನಮಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ?”,
ಎಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ ಹೇಳಲಿ.
2 ನರ ಮನುಷ ್ಯರು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎ ಾ್ದಗ,
ಯೆಹೋವನು ನಮಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
3 “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಗೊಂಡು,
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು;
4 ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಹವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ;
ನದಿಯು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ;
5 ಮೀರಿದ ಪ್ರ ಾಹವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತತು್ತ.”
6 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ;
ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಸೀಳಿಬಿಡಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
7 ನಮ್ಮ ಜೀವವು ಬೇಟೆ ಾರನ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ಪ ಯಂತಿದೆ;
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ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋಯಿತು, ಾವು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೆವು.
8 ಭೂಮಿ, ಆ ಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ,
ಯೆಹೋವನ ಾಮದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನೇ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ಆಶ್ರ ಯ
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ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
1 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವವರು,
ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಾಗೆ ಇ ಾ್ದರೆ;
ಅದು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸ ಾ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2 ಪವರ್ತಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ,
ಯೆಹೋವನು ಈಗಿನಿಂದ ಸ ಾ ಾಲವೂ ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವನು.
3 ದುಷ್ಟರ ದಂ ಾಧಿ ಾರವು ನೀತಿವಂತರ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಉಳಿದರೆ ನೀತಿವಂತರೂ ಅಕ್ರ ಮಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಬಹುದು.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ಒಳೆ್ಳಯವರೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತರೂ,
ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡು.
5 ಯೆಹೋವನು ಡೊಂಕು ಾರಿ ಹಿಡಿದವರನು್ನ,
ಾತಕಿಗಳು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗಲಿ.

ಚೀ

ೕನಿನ ೌ ಾಗ್ಯ ದ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
ಕೀತರ್ 85
1 *ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಚೀ
ೕನಿಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ,
ಾವು ಕನಸು ಕಂಡವರಂತೆ ಇದೆ್ದವು.
2 ಆಗ ನಮ್ಮ ಾಯಿ ಬಲು ನಗೆಯಿಂದಲೂ,
ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಹಷರ್ಗೀತದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವು.
ಅನ್ಯ ಜನರು, “ಯೆಹೋವನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದು್ದ ನಿಜ;
ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದ ಣದೇಶದ ಹಳ್ಳ ಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ,
†ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ನಮ್ಮ ವರನೂ್ನ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡು.
5 ಅಳು

ಾ್ತ ಬಿತು್ತವವರು, ಾಡು ಾ್ತ ಕೊಯು್ಯ ವರು,
ಾ್ತ ಬೀಜವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು,
ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವನು.
6 ದುಃಖಿಸು

ಯೆಹೋವನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ಕೃ ಾಥರ್ ಾಗುವೆವು

*

126:1 ಅಥ ಾ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಚೀ

ಅಥ ಾ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸು.
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸು.

ಚೀ

ೕನ್ ಅಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್.

ೕನಿಗೆ ಬರ

†

ಾಡಿ ಾಗ ಆತನು ಚೀ
126:4

ೕನನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಿದನು

ಅಥ ಾ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸು ಅಥ ಾ

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 127:1
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ಕೀತರ್ನೆಗಳು 128:6

ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ; ಸೊಲೊ ೕನನದು.
ನೆಹೆ 7:3-4
1 ಯೆಹೋವನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ,
ಅದನು್ನ ಕಟು್ಟವವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯ ಥರ್;
ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯದಿದ್ದರೆ,
ಾವಲು ಾರರು ಅದನು್ನ ಾಯುವುದು ವ್ಯ ಥರ್.
2 ಬೆಳ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಏಳುವವರೇ,
ಹೊತು್ತ ಮೀರಿ ಮಲಗುವವರೇ,
ನೀವು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಇಷು್ಟ ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯ ಥರ್;
*ಆತನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಪಿ್ರ ಯರಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
3 ಪುತ್ರ ಸಂ ಾನವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವತು್ತ;
ಗಭರ್ಫಲವು ಆತನ ಬಹು ಾನವೇ.
4
ೌವನದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು,
ಯುದ್ಧವೀರನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಅಂಬುಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ;
5 ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನು್ನ ತುಂಬಿದವನು ಧನ್ಯ ನು.
ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ವೈ ರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡು ಾಗ
ಅಂಥವರು ಅವ ಾನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಕ್ತನ ಾಗ್ಯ
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ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
ಕೀತರ್ 127; 144:12-15
1 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಆತನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯ ನು.
2 ನಿನ್ನ ಕ ಾ್ಟ ಜಿರ್ತವನು್ನ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವಿ,
ನೀನು ಧನ್ಯ ನು, ನಿನಗೆ ಶುಭವಿರುವುದು.
3 ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು,
ಫಲಭರಿತ ಾದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯಂತೆ ಇರುವಳು;
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟದ ಮಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು,
ಎಣೆ್ಣೕಮರದ ಸಸಿಗಳ ಾಗೆ ಇರುವರು.
4 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಪುರುಷನು,
ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವನು.
5 ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ;
ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ನೋಡುವವ ಾಗು.
6 ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಣುವವ ಾಗು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನೆಂಬ ನಿರೀ

*

ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
ಕೀತರ್ 124
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127:2 ಅಥ ಾ ಆತನು ತನ್ನ ಪಿ್ರ ಯರಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಯನು್ನ ಅಥ ಾ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 129:1
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ೌವನ ಾಲದಿಂದ ಶತು್ರ ಗಳು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹಲವು ಾರಿ ಾಧಿಸಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹೇಳಲಿ.
2 “ ಾವು
ೌವನ ಾಲದಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಾಧೆ ಹೊಂದಿದರೂ,
ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
3 ಉಳುವವರು ನಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನ ನ ಮೇಲೆ ಉಳು ಾ್ತ,
ಉದ್ದ ಾದ ಗೆರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದರು.”
4 ಆದರೆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ಯೆಹೋವನು,
*ದುಷ್ಟರು ಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಛೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
1 “ನಮ್ಮ

5 ಚೀ

ೕನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ ಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಲಿ.
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಣ ಹುಲಿ್ಲ ನಂ ಾಗಲಿ;
ಅದು ಹೂವು ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ;
7 ಅದನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವವನ ಹಿಡಿಯೂ,
ಸಿವುಡು ಕಟು್ಟವವನ ಉಡಿಲೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
8 ಾದುಹೋಗುವವರು, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ ಎಂದು,
ಯೆಹೋವನ ಾಮದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಅವರು

ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

130

ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
ನೆಹೆ 1:4-11
1 ಯೆಹೋವನೇ, ಾ ಾಳದಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
2 ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು;
ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಕಿವಿದೆರೆ.
3 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು

ಾಪಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಾರು ನಿಲ್ಲಲು ಾಧ್ಯ?
4 ನೀನು ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವ ಾದುದರಿಂದ,
ಮನುಷ ್ಯರ ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ನೀನೇ ಾತ್ರ ನು.
5

ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಆತನನು್ನ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ;
ಆತನ ನುಡಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಾವಲು ಾರರು ಬೆಳ ಾಗುವುದನು್ನ ಮುನೊ್ನೕಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ;
ಾವಲು ಾರರು ಬೆಳ ಾಗುವುದನು್ನ ಮುನೊ್ನೕಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ,
ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮ ವು ಕತರ್ನನು್ನ ಮುನೊ್ನೕಡುತ್ತದೆ.
7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರು;
ಯೆಹೋವನು ಕೃ ಾಸಂಪನ್ನ ನು;
ಪೂಣರ್ವಿ ೕಚನೆಯು ಆತನಿಂದಲೇ ದೊರಕುವುದು.
8 ಆತನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಅದರ ಸಕಲ ಾಪಗಳಿಂದ ವಿ
ೕಚಿಸುವನು.

ಭಕ್ತರ ದೀನ ಾವ

*

129:4 ಅಥ ಾ ದುಷ್ಟರ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 130:8

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 131:1
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ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ; ಾವೀದನದು.
ಾನೋ 23:26; ಮ ಾ್ತ 18:3
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಗವರ್ವಿಲ್ಲ;
ನನಗೆ ಸೊಕಿ್ಕನ ಕಣು್ಣಗಳಿಲ್ಲ;
ಅ ಾಧ್ಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
2 ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲಿ್ಲರುವ
ಲೆಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಸಿನಂತೆ,
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ಲೆಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಸಿನಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದೆ.
3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಇಂದಿನಿಂದ ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 132:12

ಾವೀದನ ಮನೆತನವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
ಕೀತರ್ 89; 2ಸಮು 7
1 ಯೆಹೋವನೇ, ಾವೀದನ ಹಿತಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ,
ಅವನ ಶ್ರ ಮೆಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ.
2
ಾಕೋಬನ ಶೂರ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಒಂದು ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವ ತನಕ,
3 “ ಾನು ನನ್ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಮಂಚವನು್ನ ಹತು್ತವುದಿಲ್ಲ,
4 ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ,
ರೆಪೆ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
5 ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿ,
ಾಕೋಬನ ಶೂರನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ.
6 ಇಗೋ, ಅದು ಎಫಾ್ರ ತದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆಂದು ಕೇಳಿದೆವು;
ಯ ಾರ್ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು.
7 “ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಆತನ ಾದಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀ ೕಣ!”
8 ಯೆಹೋವನೇ, ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪಯುಕ್ತ ಾದ ಮಂಜೂಷದೊಡನೆ,
ನಿನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬಂದು ನೆಲೆಸು.
9 ನಿನ್ನ
ಾಜಕರು ನೀತಿಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ;
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡಲಿ.
10 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ;
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.
11 ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ;
ಆತನು ಅದನು್ನ ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
“ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವೆನು;
12 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನೂ್ನ,
ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವು ಾದರೆ,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು.”
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13 ನಿಶ್ಚಯ

ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನನು್ನ ಅಪೇ ಸಿ,
ತನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
14 ಆತನು, “ಇದು ನನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾಸ ಾ್ಥನ;
ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವೆನು; ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ.
15 ಇದರ ಆ ಾಯವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;
ಇಲಿ್ಲಯ ಬಡವರನು್ನ ಆ ಾರದಿಂದ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು;
16
ಾಜಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹೊದಿಸುವೆನು;
ಭಕ್ತರು ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡುವರು.
17 ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾವೀದನ ಕೊಂಬು ಚಿಗುರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ದೀಪವು ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
18 ಅವನ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಾಚಿಕೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ದಿಂದ ಹೊದಿಸುವೆನು;
್ರ
ಆದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವು ಶೋಭಿಸುತಿ್ತರುವುದು.”

ಐಕಮತ್ಯ ವು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದುದು
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ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ; ಾವೀದನದು.
1 ಆ ಾ, ಸಹೋದರರು ಒಂ ಾಗಿರುವುದು,
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ ಾದದು್ದ!
2 ಅದು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ,
ಅವನ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆಯೂ,
ಅವನ ಅಂಗಿಗಳ ಕೊರಳ ಪಟಿ್ಟಯವರೆಗೂ ಹರಿದು ಬರುವ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ತೈ ಲದಂತೆಯೂ,
3 ಹೆ
ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ,
ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಇದೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ, ಜೀವವೂ ಸ ಾ ಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು,
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಸಂ ಾ್ಯ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

134

ಾ ಾ್ರ ಗೀತೆ.
1 ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಸವರ್ಸೇವಕರೇ,
ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
2 ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
3 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು,
ಚೀ
ೕನಿನೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಲಕ ಾಗಿರುವ ಏಕದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

ಕೀತರ್ 136
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ,
2 ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲಯೂ,
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ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವೆ ಾಡುವವರೇ,
ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನು.
4 ಯೆಹೋವನು
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ತನ ಾಗಿಯೂ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ.
5 ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೆಂದೂ,
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನವನೆಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಮುದ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜಲ ಾಶಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
7 ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ೕಡಗಳನು್ನ ಮೇಲೇರುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಂಚನು್ನ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಉ ಾ್ರ ಣದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
8 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದ ಮನುಷ ್ಯರು
ದಲುಗೊಂಡು ಪಶುಗಳವರೆಗೂ,
ಚೊಚ್ಚಲುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
9 ಐಗುಪ್ತವೇ, ಆತನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನಿಗೂ,
ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ,
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
10 ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನು;
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
11 ಅವರಲಿ್ಲ ಅ
ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನೂ,
ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನೂ ಇದ್ದರು.
ಆತನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದನು.
12 ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು;
ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ಅದು ಾ್ವ ಸ ಾಯಿತು.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಮವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ;
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಸ್ಮರಿಸಲು
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
14 ನಿಜ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವನು,
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವನು.
15 ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರದವುಗಳೇ;
ಅವು ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಕೆಲಸವಷೆ್ಟೕ.
16 ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಯಿದ್ದರೂ
ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,
17 ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ,
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಾಯಲಿ್ಲ ಾ್ವ ಸವೇ ಇಲ್ಲ.
18 ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರು,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವರು ಅವುಗಳಂತೆಯೇ.
19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನ ಮನೆತನದವರೇ,
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ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ;
ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
20 ಲೇವಿಯ ಮನೆತನದವರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಚೀ
ಕೀತಿರ್ ಉಂಟಾಗಲಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

894

ೕನಿನ ದೇವರಿಗೆ,

ಯೆಹೋವನ ಸು್ತತಿ
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ಕೀತರ್ 135
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿರಿ,
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
2 ದೇ ಾಧಿದೇವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
3 ಕತರ್ರ ಕತರ್ನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
4 ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನೊಬ್ಬ ನೇ ಶಕ್ತನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
5 ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಾನದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
6 ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಾಸಿ ಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
7 ಆತನು ಮ ಾ
್ಯೕತಿಮರ್ಂಡಲಗಳನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
8 ಸೂಯರ್ನು ಹಗಲನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
9 ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಆಳುತ್ತವೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
10 ಆತನು ಐಗುಪ ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
12 ತನ್ನ ಭುಜಬಲ, ಶಿ ಾಹಸ್ತ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
13 ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ವಿ ಾಗಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
14 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಅದರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
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ಕೀತರ್ನೆಗಳು 136:15

895
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15 ಫರೋಹನನೂ್ನ, ಅವನ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೂ್ನ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ನು,

ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
16 ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಅರಣ್ಯ ದೊಳಗೆ ಕರೆತಂದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
17 ದೊಡ್ಡ ಅರಸರನು್ನ ಹೊಡೆದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
18 ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಜರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
19 ಅ
ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನು ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
20 ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನು ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
21 ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
22 ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಅದು ಾ್ವ ಸ ಾಯಿತು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
23 ಾವು ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
24 ನಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
25 ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಕೊಡುವವನು ಆತನೇ,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
26 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಸೆರೆಯವರ ಪ್ರ ಾಪ
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2ಪೂವರ್ 36
1 ಾವು ಾಬೆಲ್ ದೇಶದ ನದಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,
ಚೀ
ೕನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಅತೆ್ತವು.
2 ಆ ದೇಶದ ನೀರವಂಜಿ ಮರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ ತೂಗು ಾಕಿದೆವು.
3 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ನಮಗೆ,
“ಚೀ
ೕನಿನ ಗೀತೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಾವು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
5 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೆ
*ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಯು ತನ್ನ ೌಶಲ್ಯ ವನು್ನ ಮರೆತು ಹೋಗಲಿ.
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,
ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸದಿದ್ದರೆ,
†ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಸೇದಿಹೋಗಲಿ.
6 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ,

7 ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೋಮ್ಯರ

*

ಾನಿ ಾಗಿ,

137:5 ಅಥ ಾ ಾನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಾರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

†

137:6 ಅಥ ಾ ಾನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ದಿನವನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ.
ಅವರು, “ಅದನು್ನ ಾಳು ಾಡಿರಿ, ಅಸಿ್ತ ಾರ ಸಹಿತ ಾಳು ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರ ಾ್ಲ.
8 ಾ ಾಗುವುದಕಿ್ಕರುವ ಾಬೆಲ್ ಪಟ್ಟಣವೇ,
ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವವನು ಧನ್ಯ ನು.
9 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವವನು ಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕತರ್ನ ಸು್ತತಿ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 102:13-23
1 ಯೆಹೋವನೇ, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ದೇವರುಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
2 ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆ, ಸತ್ಯ ತೆ ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
*ನಿನ್ನ ಾಮದ ಮತು್ತ ಆ ಯ ಘನಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕ.
3

ಾನು
ರೆಯಿಟಾ್ಟ ಗ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದಿ;
ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಬಲಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂ ಾಜರೆಲ್ಲರು ನೀನು ನುಡಿದ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.
5 ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಹರಸುವರು;
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾವವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನು;
ಆದರೂ ದೀನರನು್ನ ಲ ಸು ಾ್ತನೆ;
ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
7 ಾನು ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗ,
†ನನ್ನ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿ್ಳ ಸುವಿ,
ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೋಪಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚುವಿ,
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವುದು.
8 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ,
ನೀನು ಕೈ ಾಕಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ.

ಸವರ್ ಾನಿ, ಸವರ್ ಾ್ಯ ಪಿ ಅದ ದೇವರು
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ;
2 ಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು, ಏಳುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ,
ದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುತಿ್ತ.
3 ಾನು ನಡೆಯುವುದನು್ನ, ಮಲಗುವುದನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ,
ನನ್ನ ನಡತೆಯೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೋಚರ ಾಗಿದೆ.
*

138:2 ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮಿಗಿ ಾಗಿ ಘನಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ.

†

138:7 ಅಥ ಾ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡುವಿ.
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ಾಲಿಗೆಯ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ,
ನೀನು ಅರಿಯದೆ ಇರುವಂಥದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಸುತ್ತಲೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದ.
6 ಇಂಥ ಾನವು ನನಗೆ ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿದೆ;
ಅದು ಉನ್ನತ ಾದದು್ದ, ನನಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಾನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗುವಂತೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಲಿ?
8 ಮೇಲಣ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲ ನೀನಿರುತಿ್ತ,
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೇನೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವಿ.
9 ಅರುಣನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಾರಿಹೋಗಿ,
ಸಮುದ್ರ ದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರೆ,
10 ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸುವುದು;
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.
11 ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಕವಿಯುವುದು,
“ಹಗಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಇರು ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೇನು?
12 ನಿನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲ; ಇರುಳು ಹಗ ಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ,
ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕುಗಳೆರಡೂ ನಿನಗೆ ಒಂದೇ.
13 ನನ್ನ ಅಂತರಿಂದಿ್ರ ಯಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನೂ,
ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವನೂ ನೀನಲ್ಲ ೕ?
14 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅದು್ಭತ ಾಗಿಯೂ, ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿಯೂ ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿವೆಯೆಂದು,
ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
15 ಾನು ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಏಪರ್ಡು ಾ್ತ,
ಭೂಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ರಚಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ,
ನನ್ನ ಅಸಿ್ಥಪಂಜರವು ನಿನಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದಿ್ದಲ.್ಲ
16 ಾನು ಇನೂ್ನ ಕೇವಲ ಪಿಂಡ ಾಗಿರು ಾಗ,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದವು,
ನನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲದ ಪ್ರ ಥಮದಿನವು ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವ
ದಲೇ,
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
17 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ೌರವ ಾಗಿವೆ,
ಅವುಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿವೆ.
18 ಅವುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಸಮುದ್ರ ದ ಮರಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿವೆ,
ಾನು ಎಚ್ಚರ ಾಗಲು
ದಲಿನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕನೆ.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ,
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
*ಕೊಲೆ ಾತಕರೇ, ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ

20 ದೇವರೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು,

ಅ

ೕಗ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತು್ತ ಾ್ತರೆ, ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಡು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನಲ್ಲ

21 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ

*

139:19 ರಕ್ತಪಿ ್ರ ಯರೇ
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ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಾನು ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ?
22 ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅವರು ನನಗೂ ವೈ ರಿಗಳೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
23 ದೇ ಾ, ನನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ.
24 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಡಿನ
ಾಗರ್ ಇರುತ್ತದೋ ಏನೋ ನೋಡಿ,
ಸ ಾತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸು.

ಶತು್ರ ಪೀಡಿತನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ, ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 7; 35; 64; 141-143
1 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು,
ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡು.
2 ಅವರು ಕೇಡು ಕಲಿ್ಪ ಸು ಾ್ತರೆ,
ಾ ಾಗಲೂ ಜಗಳವೆಬಿ್ಬ ಸು ಾ್ತರೆ.
3 ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಸಪರ್ದಂತೆ ಹದ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ

ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ ಸು.
ಅವರು ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಎಡವಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು
5 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಉರುಲನೂ್ನ, ಾಶಗಳನೂ್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ,
ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಾಸಿ ಾ್ದರೆ,
ನನ ಾಗಿ ಬಲೆಬೀಸಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

ಾ ಾಡು,
ೕಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು,
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು,
7 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ವೇ,
*ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣ,
8 ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ,
ಅವರ ಆಶೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಡ,
ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಗಗೊಡಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
6

9 ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವವರ ತುಟಿಗಳ ಕೇಡು

ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಲಿ,
10 ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳು ಸುರಿಯಲಿ,
ಅವರು ಅಗಿ್ನಕುಂಡದೊಳಕೂ್ಕ,
ಆಳ ಾದ ತಗಿ್ಗನೊಳಕೂ್ಕ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ಏಳದಿರಲಿ.
11 ಚಾಡಿ ಾರನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯನು,
ಕೇಡು ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದು.
*

140:7 ಅಥ ಾ ಯುದ್ಧಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡಿದಿ್ದೕ.
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12 ಯೆಹೋವನು ದೀನರ

ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ನಡೆಸುವನೆಂತಲೂ,
ಬಡವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವನೆಂತಲೂ ಬಲೆ್ಲ ನು.
13 ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೀತಿವಂತರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು,
ಯ ಾಥರ್ರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬದುಕುವರು.

ಬ ಾ ಾ ್ಕರ ದುಷೆ್ಪ ್ರ ೕರಣೆಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂಬ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 140
1 ಯೆಹೋವನೇ,
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಬೇಗನೆ ಾ, ಾನು
ರೆಯಿಡು ಾಗ ನನ್ನ ಕೂಗನು್ನ ಾಲಿಸು.
2 ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ಧೂಪದಂತೆಯೂ,
ಾನು ಕೈ ಯೆತು್ತವುದು ಸಂ ಾ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ದಂತೆಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಲಿ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಾವಲಿರಿಸು,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನು್ನ ಾಯಿ.
4 ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ದು ಾಚಾರವನು್ನ ಮೆಚ್ಚದಂತೆಯೂ,
ಾನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡೆಸದಂತೆಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು.
ಅವರ ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನವು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.
5 ನೀತಿವಂತರು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆಯಲಿ, ಅದು ನನಗೆ ಉಪ ಾರ,
ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಶಿ ಸಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯಂತಿದೆ,
ನನ್ನ ತಲೆಯು ಅದನು್ನ ಬೇಡವೆನ್ನದಿರಲಿ.
ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆನು.
6 ಅವರ ಪ್ರ ಮುಖರು ಕಡುಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ ್ಟ ಮೇಲೆ,
ಜನರು ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು,
ಅವು ಅವರಿಗೆ ಹಿತ ಾಗಿರುವವು.
7 ಒಬ್ಬ ನು ಹೊಲವನು್ನ ಉಳು ಾ್ತ,
ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚದರಿಸುವ ಪ್ರ ಾರವೇ,
ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಾ ಾಳ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ.
8 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ನಿನ್ನಲಿ್ಲದೆ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಡ.
9 ಕೆಡುಕರ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು,
ಅವರು ಬೀಸಿಟಿ್ಟರುವ ಬಲೆಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು.
10 ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಾವೇ ಬಿದು್ದಹೋಗಲಿ,
ಆಗ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲದ್ದವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
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ಾವೀದನ ಪದ್ಯ, ಅವನು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ಕೀತರ್ 140; 1ಸಮು 22; 24
1 ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡುವೆನು,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೂಗಿ ಬಿನೆ್ನ ೖ ಸುವೆನು.
2 ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಿಚು್ಚವೆನು,

ಾಡಿದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ.
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ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುವೆನು.
3 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಕುಂದಿಹೋ ಾಗ,
ನೀನು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುತಿ್ತ,
ಾನು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಉರುಲನೊ್ನಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
4 ಾನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಗೆ ನೋಡಲು,
ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಯಕರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ,
ಆಶ್ರ ಯವೂ ಾಶ ಾಯಿತು,
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೂ,
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಲೂ ಆಗಿದಿ್ದ” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
6 ನನ್ನ ಕೂಗನು್ನ ಾಲಿಸು, ಬಲು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹಿಂಸಕರ ಕೈ ಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು,
ಅವರು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.
7 ಸೆರೆಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು,
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
ನೀತಿವಂತರು ನಿನ್ನ ಮಹೋಪ ಾರ ಾ್ಕಗಿ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಉ ಾ್ಸಹಗೊಳು್ಳವರು.

ಶಿ ಾರಕ್ಷಣೆಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

143

ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 140
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು;
ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು;
ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಸತ್ಯ ತೆಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
2 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾವ ಜೀವಿಯೂ ನೀತಿವಂತನಲ್ಲ.
3 ವೈ ರಿಯು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಜೀವವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಜಜಿ್ಜ ಾ್ದನೆ.
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ;
ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಸತ್ತವರಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಬೆರ ಾಗಿದೆ.
5 ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
6 ಕೈ ಚಾಚಿ ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಒಣನೆಲವು ನೀರಿ ಾಗಿ ಹೇಗೋ,
ಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನಿನ ಾಗಿ ತವಕಪಡುತ್ತದೆ.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ

ಾಲಿಸು;

ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
ನೀನು ವಿಮುಖ ಾದರೆ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಾನು ಸ

ಾನ ಾಗಿರುವೆನು.
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ಾ್ತರೆ ನಿನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಲಿ;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
ಾನು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸು;
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ
ರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
10 ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯಲು ನನಗೆ ಕಲಿಸು,
ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲ ೕ?
ಶುಭ ಾರಿ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಮ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಲಿ.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು;
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ವಿಪತಿ್ತನಿಂದ ಬಿಡಿಸು.
12 ನನಗೆ ಕೃ ಪೆತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡು.
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಕಂಟಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಡಿದು ಾಕು;
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಲ್ಲವೇ.

ಜಯದ ಗೀತೆ, ೌ ಾಗ್ಯ ದ ನಿರೀ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಕೀತರ್ 18; ಧ ೕರ್ 33:26-29
1 ನನ್ನ ಶರಣ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ನನ್ನ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧವಿದೆ್ಯಯನು್ನ,
ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಾಳಗವನು್ನ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
2 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ದುಗರ್ವು,
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯು, ಆಶ್ರ ಯವು,
*ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿದವನೂ ಆತನೇ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರ ದವನು?
ಅವನನು್ನ ನೀನು ಏಕೆ ನೆನಸಬೇಕು?
ಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಅವನಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಡಬೇಕು?
4 ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬರೀ ಉಸಿರೇ,
ಅವನ ಜೀವ ಾಲವು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುವ ನೆರಳಿನಂತಿದೆ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ಾಶವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಇಳಿದು ಾ,
ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟ, ಆಗ ಅವು ಹೊಗೆ ಾಯುವವು.
6 ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು,
ನಿನ್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸು.
7 ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈ ಚಾಚಿ,
ಮ ಾ ಜಲ ಾಶಿ
ಳಗಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಎಳೆದುಕೋ.
8 ಕಪಟವಚನದವರೂ, ಬಲಗೈ ಯೆತಿ್ತ ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಡುವವರೂ
ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
9 ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು,
ಹತು್ತತಂತಿಗಳ ಸ್ವರಮಂಡಲವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
*

144:2 ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಜನವನು್ನ
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10 ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಜಯಪ್ರ ದನೂ, ಸೇವಕ

ಾದ ಾವೀದನನು್ನ
ಾನಿಕರ ಾದ ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿದವನೂ ನೀನೇ.
11 ಕಪಟವಚನದವರೂ, ಬಲಗೈ ಯೆತಿ್ತ ಸು ಾ್ಳಣೆ ಇಡುವವರೂ ಆಗಿರುವ
ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಾ ಾಡು.
12
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ನಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಳದಿರುವ ಸಸಿಗಳಂತಿರುವರು,
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ ಮೂಲೆಗಂಬದಂತೆ ಇರುವರು.
13 ನಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಾನ್ಯ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು,
ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಗಳು ಾವಿ ಾರು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವವು.
14 ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾಗಲಿ,
ವೈ ರಿಗಳು ಒಳಗೆ ನುಗು್ಗವು ಾಗಲಿ,
ನಮ್ಮ ವರನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯ ವು ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವು ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಇಂಥ ಸುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಧನ್ಯರು,
ಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೋ ಅವರು ಾಗ್ಯ ವಂತರು.

ಯೆಹೋವನ ಕೃ ಪೆ ಪ್ರ ಾವಗಳಿ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಟ
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ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
1 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
2 ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
3 ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಮ ಾಸು್ತತಿ ಾತ್ರ ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಮಹತು್ತ ಅ ಾರ ಾದದು್ದ.
4 ಜನರು ವಂಶ ಾರಂಪಯರ್ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಹೊಗಳುವರು,
ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು.
5 *ಅವರು ನಿನ್ನ ಮ ಾಪ್ರ ಾವಯುಕ್ತ ಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು,

ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾ್ಯ ನಿಸುವೆನು.
6 ಮನುಷ ್ಯರು ನಿನ್ನ ಭಯಂಕರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.
7 ಜನರು ನಿನ್ನ ಮಹೋಪ ಾರವನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಪ್ರಕಟಿಸುವರು,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.
8 ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯು, ಕನಿಕರವು ಉಳ್ಳವನು,
ದೀಘರ್ ಾಂತನು, ಪಿ್ರ ೕತಿಪೂಣರ್ನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಯೆಹೋವನು ಸ
ೕರ್ಪ ಾರಿಯು,
ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರುಣಿಸು ಾತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯೆಲ್ಲವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು,
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
11 ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ಮಹತ್ತನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವರು,
*

145:5 ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಮ ಾಪ್ರ ಾವಯುಕ್ತ ಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ಇದೆ.
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ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು.
12 ಹೀಗೆ
ಾನವರು ನಿನ್ನ ಶೂರಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ,
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಮ ಾಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
13 †ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ,

ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.
14 ಯೆಹೋವನು ಬಿದ್ದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎತು್ತವವನೂ,
ಕುಗಿ್ಗದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
15 ಯೆಹೋವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನೋಡುತ್ತವೆ,
ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಹೊತಿ್ತಗೆ ಆ ಾರಕೊಡುತಿ್ತ.
16 ನೀನು ಕೈ ತೆರೆದು ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಇಷ್ಟ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಿ್ತ.
17 ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳು,
ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೃ ಪೆ ತೋರಿಸುವವನು.
18 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡುವವರು,
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡುವು ಾದರೆ ಆತನು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ.
19 ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಇಷ್ಟ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಅವರ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ,
ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು ಾ್ತನೆ.
21 ನನ್ನ ಾಯಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವುದು,
ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡವನು ಧನ್ಯ ನು

1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
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ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು.
2 ಾ್ರ ಣವಿರುವವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು,
ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
3 ಪ್ರ ಭುಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ಲಗಲಿ ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿರಿ,
ಅವರು ಸ ಾಯ ಾಡ ಶಕ್ತರಲ್ಲ,
4 ಉಸಿರು ಹೋಗಲು ಅವರು ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರು ಾ್ತರೆ,
ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗುವುದು.
5
ಾರಿಗೆ ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಸ ಾಯಕನೋ,
ಾರು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿರು ಾ್ತನೋ,
ಅವನೇ ಧನ್ಯ ನು.
6 ಭೂಮಿ, ಆ ಾಶ, ಾಗರ, ಜಲಚರ ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ,
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನೆರವೇರಿಸುವವನೂ,
7 ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ
ಾದವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವವನೂ,
ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಕೊಡುವವನೂ ಆತನೇ.
ಯೆಹೋವನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
†

145:13 ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಇದೆ.

ಾ ಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು
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ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
9 ಯೆಹೋವನು ಪರದೇಶದವರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅ ಾಥರಿಗೂ, ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡು ಾ್ತನೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಅರಸ ಾಗಿರುವನು,
ಚೀ
ೕನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಆಳುವನು,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
8 ಯೆಹೋವನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಕೊಡು

ಸ್ವ ಪ ್ರ ಜಾರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಲಕನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
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ಕೀತರ್ 33
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೂ, ಸಂತೋಷಕರವೂ ಆಗಿದೆ,
ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವುದು ಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ,
ಚದರಿಹೋಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ,
3 ಮುರಿದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ,
ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ.
4 ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ,
ಪ್ರ ತಿ
ಂದಕೂ್ಕ ಹೆಸರಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
5 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನು ದೊಡ್ಡವನೂ, ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಾನವು ಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿದೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ ತುಳಿದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
7 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿರಿ,
ಕಿನ್ನರಿ
ಡನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
8 ಆತನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ೕಡಗಳನು್ನ ಕವಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಮಳೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ,
ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಬೆಳೆಸು ಾ್ತನೆ.
9 ಆತನು ಪಶುಗಳಿಗೂ, ಕೂಗುತಿ್ತರುವ ಾಗೆಮರಿಗಳಿಗೂ
ಬೇ ಾದ ಆ ಾರಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
10 ಕುದುರೆಯ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ,
ಆಳಿನ ತೊಡೆಯ ಬಲವನು್ನ ಆತನು ಮೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ.
11 ಯೆಹೋವನು ಆನಂದಿಸುವುದು
ತನ್ನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ನಿರೀ ಸುವ ಭಕ್ತರಲೆ್ಲೕ.
12 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸು,
ಚೀ
ೕನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು.
13 ಆತನು ನಿನ್ನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
14 ಆತನು ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ದೊಳಗೆ ೌ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು ಾ್ತನೆ,
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ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಗೋದಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
15 ತನ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಆತನ ಾಕ್ಯ ವು ಬಹು ವೇಗ ಾಲಿ ಾಗಿದೆ.
16 ಉಣೆ್ಣಯಂತಿರುವ ಹಿಮವನು್ನ ಬೀಳಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಇಬ್ಬ ನಿಯನು್ನ ಬೂದಿಯಂತೆ ಹರವು ಾ್ತನೆ.
17 ರೊಟಿ್ಟ ತುಂಡುಗಳಂತಿರುವ ಆನೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಆತನು ಚಳಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಲು ಅದನು್ನ ಸಹಿಸುವವರು ಾರು?
18 ಆತನು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಲು ಅವು ಕರಗುತ್ತವೆ,
ತನ್ನ ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸ ಾಡಲು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
19 ಆತನು ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ,
ತನ್ನ ನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತನೆ.
20 ಬೇರೆ
ಾವ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೂ ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರು ಅರಿಯರು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಭೂ

1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ
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ಆ ಾಶಮಂಡಲದಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಯುಂಟಾಗಲಿ,
ಮಹೋನ್ನತದಲಿ್ಲ ಆತನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವು ಕೇಳಿಸಲಿ.
2 ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ದೂತರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ,
ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
3 ಸೂಯರ್ ಮತು್ತ ಚಂದ್ರರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ,
ಹೊಳೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
4 ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೇ,
ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಜಲ ಾಶಿಗಳೇ,
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
5 ಅವು ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ,
ಆತನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅವು ಉಂಟಾದವು.
6 ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರ ಾಗದಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಯುಂಟಾಗಲಿ.
ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು, ಆದಿ ಾಗರಗಳು
8 ಬೆಂಕಿ,* ಕಲ್ಮಳೆ, ಹಿಮ, ಹಬೆ ಇವುಗಳು,
ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಬಿರು ಾಳಿಯು,
9 ಬೆಟ್ಟ ಗಳು, ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಹಣಿ್ಣ ನ ಮರಗಳು,
ಎ ಾ್ಲ ತು ಾಯಿ ಮರಗಳು,
10 ಎ ಾ್ಲ ಮೃ ಗ, ಪಶು, ಪ , ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳು,
11 ಭೂ ಾಜರು, ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು, ಪ್ರ ಭುಗಳು, ಸವರ್ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು,
12 ಾ್ರ ಯಸ್ಥ ಾದ ಸಿ್ತ ೕಪುರುಷರು, ಮುದುಕರು, ಹುಡುಗರು
್ರ
13 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
*

148:8 ಬೆಂಕಿ, ಮಿಂಚು.
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ಆತನ ಾಮ ಂದೇ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದು್ದ,
ಆತನ ಪ್ರ ಾವವು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸರಿಸಿದೆ.
14 ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗೋಸ್ಕರ ಘನದ ಕೊಂಬನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಭಕ್ತರು,
ಆತನ ಸಮೀಪ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹಿಗು್ಗ ಾ್ತರೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಜಯಗೀತೆ
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ಪ್ರಕ 19
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿರಿ;
ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡಲಿ;
ಚೀ
ೕನಿನವರು ತಮ್ಮ ಾಜನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
3 ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಆತನ ಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ;
ದಮ್ಮಡಿ, ಕಿನ್ನರಿಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಭಜಿಸಲಿ.
4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾದನು;
ದೀನರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಭೂಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
5 ಭಕ್ತರು ತಮಗುಂಟಾದ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಗ್ಗಲಿ;
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿರು ಾಗಲೂ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡಲಿ.
6 ಅವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೂ,
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಬಯಿಕತಿ್ತಯೂ ಇರಲಿ.
7 ಅವರು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವರು;
ಅನ್ಯ ಜನಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವರು;
8 ಅವರ ಾಜರನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸುವರು;
ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಾಕುವರು.
9 ಲಿಖಿತದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವರು;
ಇದು ಆತನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೆ ೌರವ ಾಗಿರುವುದು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.

ಸ

1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಾಪಿ್ತಯ ಕೀತರ್ನೆ
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ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಪ ್ರ ದಶರ್ಕ ಾದ ಆ ಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2 ಆತನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಮ ಾಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
3 ಕೊಂಬೂದು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
4 ದಮ್ಮ ಡಿಯನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತ, ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ತಂತಿ ಾದ್ಯ ಗಳಿಂದಲೂ, ಕೊಳಲುಗಳಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
5 ಾಳದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
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ಝಲ್ಲರಿಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
6 ಾ್ವ ಸವಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ;
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
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ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 1:1

ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ

ೕನನು ಾನೋಕಿ್ತಗಳ ಪ್ರ ಾನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು. ಸೊಲೊ

ೕನನ ಹೆಸರು 1:1,

10:1, ಮತು್ತ 25:1 ರಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. “ ಾನಿಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುರುಷರ ಗುಂಪು,
ಆಗೂರನು ಮತು್ತ ಅರಸ ಾದ ಲೆಮೂವೇಲನಂತಹ ಇತರ ಲೇಖನ ಾತರು ಇದರಲಿ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಸತ್ಯ ವೇದದ ಉಳಿದ ಾಗದಂತೆಯೇ, ಾನೋಕಿ್ತಗಳು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ
ೕಜನೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ,
ಆದರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಹೆಚು್ಚ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು
ಸರಿ ಾದ
ಾಗರ್ ಾದ ದೇವರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿತು.
ತನ್ನ ಜೀವಿ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಪ್ರ ಾವಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಾನದ ನುಡಿಗಳ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಾಗವನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಲು ದೇವರು
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ ಪೂ. 971-686 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ.
ಾನೋಕಿ್ತಗಳು ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಾವಿ ಾರು ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು, ಇದರ ಾನವು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಸಂಸ್ಕ ೃ ತಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಾನೋಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ಹಲ ಾರು ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರು ಇರು ಾ್ತರೆ.
ಇದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವಂತೆ
ೕಷಕರಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸ ಾಗಿದೆ. ಾನವನು್ನ ಅನೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತರುವ ಯುವಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಯುವತಿಯರಿಗೂ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಇದು ಅಂತಿಮ ಾಗಿ, ಭಕಿ್ತಪೂವರ್ಕ ಾದ ಜೀವನವನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಇಚಿ್ಛ ಸುವ ಇಂದಿನ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಓದು ಾರರಿಗೆ ಾ್ರ
ೕಗಿಕ ಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಾನೋಕಿ್ತಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ, ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇವರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಉನ್ನತ ಮತು್ತ ಉ ಾತ್ತ ಾದ ಮತು್ತ
ಹುದು ಾದ, ಾ ಾರಣ ಾದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯ ದ ಸನಿ್ನವೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೂ ಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಗಮನದಿಂದ
ಾವ ವಿಚಾರವು ತಪಿ್ಪಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ವೈ ಯುಕಿ್ತಕ ನಡವಳಿಕೆ, ಲೈ ಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಾ್ಯ ಾರ, ಸಂಪತು್ತ, ಾನ, ಮಹ ಾ್ವ ಾಂ , ಶಿಸು್ತ, ಾಲ,
ಮಗು- ಾಲನೆ, ಸ್ವ ಾವ, ಮದ್ಯ ಾನ, ಾಜಕೀಯ, ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಮತು್ತ ದೈ ವಭಕಿ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು
ಾನೋಕಿ್ತಗಳೆನು್ನವ ಈ ಉತ್ತಮ ಸಂಕಲನದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಾನ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾನದ ಸದು್ಗಣಗಳು — 1:1-9:18
2. ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು — 10:1-22:16
3. ಾನಿಗಳ ನುಡಿಗಳು — 22:17-29:37
4. ಆಗೂರನ ಾತುಗಳು — 30:1-33
5. ಲೆಮೂವೇಲನ ಾತುಗಳು — 31:1-31
ಪೀಠಿಕೆ: ಾನೋಕಿ್ತಗಳ ಉದೆ್ದೕಶ
ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ
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2 ಇವುಗಳಿಂದ ಜನರು

ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಡೆದು,
ಬುದಿ್ಧ ಾದಗಳನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
3 ಅವರು ವಿವೇಕ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀತಿ,
ಾ್ಯಯ ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಶಿ ತ ಾಗುವರು.
4 ಈ ನುಡಿಗಳು ಮೂಢರಿಗೆ ಜಾಣತನವನೂ್ನ,
ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವು.
5 ಾನಿಯು ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆಚಾ್ಚದ ಾಡಿಂತ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದುವನು,
ವಿವೇಕಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಉಚಿ ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
6 ಇವು ಾದೆ, ಾಮ್ಯ, ಾನಿಗಳ ನುಡಿ ಮತು್ತ ಒಗಟುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಲು ಾಧನ ಾಗಿವೆ.
7 ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲವು,
ಮೂಖರ್ ಾದರೋ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರು.
ಾಪಿಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

8 ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು,

ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ.
ಾದ ಪುಷ್ಪಕಿರೀಟ,
ಕೊರಳಿಗೆ ಾರದಂತಿರುವುದು.
10 ಮಗನೇ, ಾಪಿಗಳು ದುಷೆ್ಪ ೕರಣೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಡ.
್ರ
11 ಅವರು, “ನ
್ಮಂದಿಗೆ ಾ, ರಕ್ತ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕೋಣ,
ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಾದಿರೋಣ.
12 ಾ ಾಳವು ತನೊ್ನಳಗೆ ಇಳಿಯುವವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನುಂಗುವಂತೆ,
ಾವೂ ಇವರನು್ನ ಜೀವದೊಡನೆ ನುಂಗಿಬಿಡೋಣ.
13 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು,
ಕೊಳೆ್ಳ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊ ್ಳೕಣ.
14 ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಚೀಟು ಾಕು;
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಹಣದ ಚೀಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
15 ಮಗನೇ, ಅವರೊಡನೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯ ಾರದು,
ಅವರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡಬೇಡ.
16 ಅವರ ಾಲುಗಳು ಕೇಡನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಓಡುವವು,
ಅವರು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡುವರು.
17 ಪ ಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬಲೆಯನೊ್ನಡು್ಡವುದು ವ್ಯ ಥರ್.
18 ಇವ ಾದರೋ ಸ್ವರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತರೆ,
ಸ್ವಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾದಿರು ಾ್ತರೆ.
19 ಸೂರೆ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರ ಾರಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ;
ಕೊಳೆ್ಳಯು ಕೊಳೆ್ಳ ಾರರ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಡುವುದು.
9 ಅವು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸುಂದರ

ಾನವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರ
ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಗು ಾ್ತಳೆ,
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಧ ್ವನಿ ಾಡು ಾ್ತಳೆ.
21 ಪೇಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಕೂಗು ಾ್ತಳೆ,
ಊರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ನುಡಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ,
22 “ಮೂಢರೇ, ಮೂಢತನವನು್ನ ಎಂದಿನ ತನಕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವಿರಿ?
20
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ಧಮರ್ನಿಂದಕರು ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಇಷ್ಟಪಡುವರು?
ಾನಹೀನರು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹಗೆ ಾಡುವರು?
23 ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡಿರಿ;
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆನು.
24 ಾನು ಕರೆ ಾಗ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ.
ಕೈ ಚಾಚಿದರೂ ಾರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ;
25 ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರದೆ, ನನ್ನ ತಿದು್ದ ಾಟನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
26 ಆದ ಾರಣ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಅ ಾಯವೂ,
ತುಫಾನಿನಂತೆ ಆಪತೂ್ತ ಬಂದು, ನಿಮಗೆ ಶ್ರ ಮಸಂಕಟಗಳು ಸಂಭವಿಸು ಾಗ
27 ನಿಮ್ಮ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾನೂ ನಗುವೆನು;
ನಿಮ್ಮ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವೆನು.
28 ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಾನು ಉತ್ತರಕೊಡೆನು,
ನನ್ನ ನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೂ ಾನು ಾಣಿಸೆನು.
29
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ಮನಸು್ಸ ಕೊಡದೆ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿದರು.
30 ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ,
ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದರು.
31 ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ,
ಸ್ವಂತ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಉಣ್ಣಬೇ ಾಗುವುದು.
32 ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಉ ಾಸೀನತೆಯಿಂದಲೇ ಹತ ಾಗುವರು,
ಾನಹೀನರು ತಮ್ಮ ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದಲೇ ಾಶ ಾಗುವರು.
33 ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವ ಾದರೋ ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ,
ಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಭಯಪಡದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಾಳುವನು” ಎಂಬುದೇ.

2
ಾನದ ಫಲ
ಾ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ,
ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿಧಿಯಂತೆ ಾ ಾಡಿಕೋ,
2 ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಾನದ ಕಡೆಗೂ,
ಹೃ ದಯವನು್ನ ವಿವೇಕದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸು;
3 ಬುದಿ್ಧ ಾಗಿ
ರೆಯಿಟು್ಟ, ವಿವೇಕ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೋ.
4 ಅದನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆಯು ಮತು್ತ ನಿ ೕಪದಂತೆಯು ಹುಡುಕು;
5 ಆಗ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಭಯವನು್ನ ಅರಿತು,
ದೈ ವ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿ.
6 ಯೆಹೋವನೇ ಾನವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು,
ಆತನ ಾಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ, ವಿವೇಕವೂ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತವೆ.
7 ಆತನು ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತರಿ ಾಗಿ ಸು ಾನವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವನು.
1 ಕಂ

8

ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿದು್ದ,
ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತ,
ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
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ಾ್ಯಯ, ಧಮರ್ವನೂ್ನ ಅಂದರೆ
ಸಕಲ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
10 ಾನವು ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದು,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಹಿತಕರ ಾಗಿರುವುದು.
11 ಬುದಿ್ಧಯು ನಿನಗೆ ಾವ ಾಗಿರುವುದು,
ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು.
12 ಇದರಿಂದ ನೀನು ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದಲೂ,
ಕೆಟ್ಟ ಾತ ಾಡುವವರಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
13 ಅವ ಾದರೋ ಕತ್ತಲೆಯ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು,
ಧಮರ್ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು.
14 ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ,
ಕೆಟ್ಟವರ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವರು.
15 ಅವರ
ಾಗರ್ಗಳು ವಕ್ರ ಾಗಿವೆ.
ಅವರ ನಡತೆಗಳು ದುನರ್ಡತೆಗಳೇ.
16 ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಜಾರಳಿಂದ ಅಂದರೆ
ಸವಿ ಾತ ಾಡುವ ಪರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದು.
17 ಅವಳು ತನ್ನ
ೌವನ ಾಲದ ಾಂತನನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ,
ತನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ.
18 ಅವಳ ಮನೆಯು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವ ಾರಿ,
ಅವಳ ಾಗರ್ಗಳು ಪೆ್ರ ೕತಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
19 ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು
ಾರೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರಿಗೆ ಜೀವದ ಾಗರ್ವು ದೊರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
20 ಒಳೆ್ಳಯವರ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ
ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ,
ನೀತಿವಂತರ ಾರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಾಗೆ ಾಡುವುದು.
21 ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರುವರು,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವರು.
22 ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವರು,
ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.
9 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ನೀತಿ,

3

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು
ಾ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ,
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೈ ಗೊಳು್ಳ.
2 ಅವು ನಿನ್ನ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ, ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯ ವನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿ,
ನಿನಗೆ ಸು ೕಮವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವು.
3 ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸತ್ಯ ತೆಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡದಿರಲಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆ.
4 ಇದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ದಯೆಯನೂ್ನ,
ಸಮ್ಮತಿಯನೂ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿ.
5 ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
1 ಕಂ
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ಾ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು;
ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡುವನು.
7 ನೀನೇ ಬುದಿ್ಧವಂತನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.
8 ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೂ,
ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಾರವೂ ಉಂಟಾಗುವವು.
9 ನಿನ್ನ ಆ ಾಯದಿಂದಲೂ, ಬೆಳೆಯ ಪ್ರ ಥಮಫಲದಿಂದಲೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸು.
10 ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣಜಗಳು ಸಮೃ ದಿ್ಧಯಿಂದ ತುಂಬುವವು,
ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು.
11 ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಯನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ
ಾಡಬೇಡ.
ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗದರಿಸು ಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.
12 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮುದು್ದಮಗನನು್ನ ಗದರಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನನೆ್ನೕ ಗದರಿಸು ಾ್ತನೆ.
13 ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯ ನು,
ವಿವೇಕವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವವನು ಾಗ್ಯ ವಂತನು.
14 ಅದರ ಾಭವು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಭಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಅದರಿಂ ಾಗುವ ಆ ಾಯವು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ವೇ ಸರಿ.
15 ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ,
ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಲ್ಲ.
16 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ವೂ,
ಎಡಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಧನವೂ, ಘನತೆಯೂ ಉಂಟು.
17 ಆಕೆಯ ಾರಿಗಳು ಸುಖಕರ ಾಗಿವೆ,
ಆಕೆಯ ಾಗರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸ ಾ ಾನವೇ.
18 ಾನವು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಜೀವವೃ ಕ್ಷ ಾಗಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಧನ್ಯ ನು.
19 ಯೆಹೋವನು ಾನದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ,
ವಿವೇಕದ ಮು ಾಂತರ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.
20 ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಾಗರವು ಒಡೆದದ್ದಕೂ್ಕ,
ಆ ಾಶವು ಇಬ್ಬ ನಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆತನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ಾಧನ.
21 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಸು ಾನವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿಟು್ಟಕೋ,
ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಇರಲಿ.
22 ಅವು ನಿನಗೆ ಜೀವವೂ, ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಭೂಷಣವೂ ಆಗಿರುವವು.
23 ಆಗ ನೀನು ಎಡವದೆ ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವಿ.
24 ನೀನು ಮಲಗು ಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಸುಖ ಾಗಿ ನಿದೆ್ರ ಾಡುವಿ.
25 ಪಕ್ಕನೆ ಬರುವ ಅ ಾಯ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಶನ ಾ್ಕಗಲಿ ನೀನು ಅಂಜುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
26 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಭರವಸಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ,
ನಿನ್ನ ಾಲು
ೕಸದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
27 ಉಪ ಾರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗು ಾಗ
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ಹೊಂದತಕ್ಕವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಬೇಡ.

28 ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲದ್ದರೆ ನೆರೆಯವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ

ಾ,
ಾಳೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.
29 ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸ ಾರದು,
ಅವನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ?
30 ನಿನಗೆ ಅಪ ಾರ
ಾಡದವನ ಸಂಗಡ
ಸುಮ್ಮ ನೆ ಜಗಳ ಾಡಬೇಡ.
31 ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರು,
ಅವನ ನಡತೆಯನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ.
32 ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ನು,
ಯ ಾಥರ್ರಿಗೆ ಆತನ ಸೆ್ನೕಹವು ದೊರೆಯುವುದು.
33 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟ ನ ಮನೆಯನು್ನ ಶಪಿಸುವನು,
ನೀತಿವಂತರ ನಿ ಾಸವನೊ್ನೕ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
34
ಾರು ಧಮರ್ವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರೋ ಅವರನು್ನ ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.
ದೀನರಿ ಾದರೋ ತನ್ನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನು.
35 ಾನವಂತರು ಸ ಾ್ಮ ನಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವರು,
ಾನಹೀನರಿ ಾಗುವ ಬಹು ಾನವು ಅವ ಾನವೇ.

4
ಾನವು ಪರ ೕನ್ನತ ಾದದು್ದ
1 ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ವಿವೇಕವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸುವಂತೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
2 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಬೋಧೆಯನು್ನ
ಾಡುವೆನು,
ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.
3 ಾನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅಧೀನ ಾದ ಮಗನೂ,
ಾಯಿಯ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಕೋಮಲ ಾದ ಏಕಪುತ್ರ ನೂ ಆಗಿದೆ್ದನು.
4 ಆಗ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಬೋಧಕ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
“ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ,
ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ಸುಖ ಾಗಿ ಾಳು.
5 ಾನವನು್ನ ಪಡೆ, ವಿವೇಕವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸು, ಮರೆಯಬೇಡ,
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅಸಡೆ್ಡ ತೋರಿಸಬೇಡ.
6 ಾನವನು್ನ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು,
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಯುವುದು.
7 ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಾನಬೋಧೆಯ ಪ್ರ ಥಮ ಾಠ,
ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದಲೂ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆ.
8 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠಳು ಎಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವಳು,
ಆಕೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವಳು.
9 ಆಕೆಯು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅಂದದ ಪುಷ್ಪ ಾಲೆಯನು್ನ ಇಟು್ಟ,
ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವಳು.”
10 ಕಂ ಾ, ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು,
ಕೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ವಷರ್ಗಳು ಹೆಚು್ಚವವು.

ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 4:11

914

11

ಾನು ಾನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ,
ಧಮರ್ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು.
12 ನೀನು ನಡೆಯು ಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗೆ ಅಡಿ್ಡ
ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಓಡಿದರೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಸದುಪದೇಶವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೋ, ಸಡಿಲಬಿಡಬೇಡ,
ಅದನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೋ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಜೀವವು.
14 ದುಷ್ಟರ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡ,
ಕೆಟ್ಟವರ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ.
15 ಅದಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರು, ಅದರಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ,
ಅದರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆ.
16 ಕೇಡು ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಾರದು;
ಾರ ಾ್ನದರೂ ಎಡವಿಬೀಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರ ನಿದೆ್ರ ಗೆ ಭಂಗ ಾಗುವುದು.
17 ದುಷ್ಟತನವೇ ಅವರ ಆ ಾರ; ಬ ಾ ಾ್ಕರವೇ ಅವರ ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ.
18 ನೀತಿವಂತರ
ಾಗರ್ವು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ವರೆಗೂ
ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರುವ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಂತಿದೆ.
19 ದುಷ್ಟರ
ಾಗರ್ ೕ ಕತ್ತಲಿನಂತಿದೆ;
ಾವು ಾವುದಕೆ್ಕ ಎಡವಿಬಿದೆ್ದವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗದು.
20 ಕಂ ಾ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು,
ನನ್ನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
21 ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದಿರಲಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದೊಳಗೆ ಇಟು್ಟಕೋ.
22 ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ಅವು ಜೀವವು,
ದೇಹಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯ ವು.
23 ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿಕೋ,
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಬುಗೆ್ಗಗಳು ಹೊರಡುವವು.
24 ಸೊಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡು,
ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಾಯಿಂದ ದೂರ ಾಡು.
25 ನೆಟ್ಟ ಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸು,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇರಲಿ.
26 ನೀನು ನಡೆಯುವ ಾರಿಯನು್ನ ಸಮ ಾಡು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿರುವವು.
27 ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ಾಲನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ದೂರ ಾಡು.

5
ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾ, ನನ್ನ ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು,
ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2 ಹೀ ಾದರೆ ನೀನು ವಿವೇಚನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿ,
ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡುವವು.
3 ವೇಶ್ಯ ಸಿ್ತ ೕಯ ತುಟಿಗಳ ಾ್ಲದರೋ ಜೇನುಗರೆಯುವುದು,
್ರ
1 ಕಂ
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ಾತು ಎಣೆ್ಣಗಿಂತಲೂ ನಯ ಾಗಿದೆ.

4 ಅವಳು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ವಿಷದಂತೆ ಕಹಿಯೂ,

ಇ ಾ್ಬಯಿಕತಿ್ತಯಂತೆ ತೀಕ್ಷ ್ಣವೂ ಆಗುವಳು.
ಾ್ತ ಇಳಿದು ಹೋಗುವಳು,
ಅವಳ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಾ ಾಳದ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುವವು.
6 ಅವಳ ನಡತೆಯು ಚಂಚಲ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಜೀವದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸ ಾರಳು,
ಅದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.
7 ಹೀಗಿರಲು ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು,
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಡ.
8 ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ವು ಅವಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ
ಅವಳ ಮನೆ ಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರ ಹೋದೆ ಾ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
9 ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ಪುರುಷತ್ವವು ಪ ಾಧೀನ ಾಗುವುದು,
ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯ ವು ಕೂ್ರರರ ವಶ ಾಗುವುದು.
10 ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪರರು ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವರು,
ನೀನು ಅನ್ಯ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದುಡಿಯುವಿ.
11 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ೕಣ ಾಗಿ ನೀನು ಅಂಗ ಾಚಿಕೊಂಡು,
12 “ಅ
್ಯೕ, ಾನು ಸದುಪದೇಶವನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆ,
ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿತು,
13 ನನ್ನ ಬೋಧಕರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದೆನ ಾ್ಲ,
ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!
14 ಾನು ದೇವಜನರ ಸಭೆಯ ನಡುವೆ
ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡಿಗೂ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಆದೆನು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.
15 ಸ್ವಂತ ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ,
ಸ್ವಂತ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಉಕು್ಕವ ಜಲವನು್ನ ಾತ್ರ ಕುಡಿ.
16 ನಿನ್ನ ಒರತೆಗಳು ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ನಿನ್ನ ಾಲುವೆಗಳು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿ ಹರಿಯುವುದು ಹಿತವೇ?
17 ಅವು ನಿನಗೊಬ್ಬ ನಿಗೇ ಹರಿಯಲಿ,
ಪರರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕುಡಿಯ ಾರದು.
18 ನಿನ್ನ ಬುಗೆ್ಗಯು ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಲಿ,
*ನಿನ್ನ ೌವನ ಾಲದ ಪತಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು.
5 ಅವಳು ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯು

ಾದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ, ಅಂದ ಾದ ದುಪಿ್ಪಯ ಾಗೂ ಇರುವಳ ಾ್ಲ,
ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸವರ್ ಾ ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸಲಿ, ಆಕೆಯ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಲೀನ ಾಗಿರು.
20 ಮಗನೇ, ಏಕೆ ಪರಸಿ್ತ ೕಯಲಿ್ಲ ಭ್ರ ಮೆಗೊಳು್ಳವಿ,
್ರ
ಅನ್ಯಳ ಎದೆಯನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
21 ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಾಗರ್ಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣುತ್ತಲೇ ಇವೆ,
ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ನ ನಡತೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪರೀ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
22 ದುಷ್ಟ ನ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವವು,
ಅವನ ಾಪ ಾಶಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವವು.
23 ಸದುಪದೇಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೇ ಾಶ ಾಗುವನು,
19 ಆಕೆ ಮನೋಹರ

*

5:18 ಅಥ ಾ ನೀನು

ೌವನ ಾ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಮದುವೆ

ಾದ ಪತಿ್ನ.
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ತನ್ನ ಅತಿಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾ್ರಂತ ಾಗುವನು.

6
ಾತುಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಲಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಪರನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
2 ನೀನು
ಾತುಕೊಟು್ಟ ಾಶಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ,
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.
3 ಹೀಗಿರಲು, ಮಗನೇ, ನೀನು ನೆರೆಯವನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಒಂದು ಕೆಲಸ
ನಡೆ, ತ್ವರೆಪಡು, ಆ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಅಂಗ ಾಚಿ ಬೇಡಿಕೋ,
4 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ನಿದೆ್ರಕೊಡಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ರೆಪೆ್ಪ ಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಡ;
5 ಬೇಟೆ ಾರನ ಕೈ ಯಿಂದ ಜಿಂಕೆಯು ಓಡುವಂತೆಯೂ,
ಪ ಯು ಾರಿ ಹೋಗುವ ಾಗೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೋ.
1 ಮಗನೇ, ನೀನು ನೆರೆಯವನ

ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿರಬೇಡ
ಾರಿಯೇ, ಇರುವೆಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ,
ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೋ.
7 ಅದಕೆ್ಕ ಾಯಕ, ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗೂ ಪ್ರ ಭುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
8 ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತೀನಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದು,
ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು.
9 ಸೋ ಾರಿಯೇ, ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ನಿದೆ್ರ?
ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ ಾ ಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವಿ?
10 “ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ದ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕಡಿಕೆ,
ಇನೂ್ನ ಕೊಂಚ ನಿದೆ್ದ ಾಗಿ ಕೈ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ ಾ?
11 ಬಡತನವು ಾರಿಗಳ್ಳನ ಾಗೂ
ಕೊರತೆಯು ಪಂಜುಗಳ್ಳನಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.
12 ನೀಚನೂ, ದುಷ್ಟ ನೂ ಆಗಿರುವ ಮನುಷ ್ಯ ನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡು,
ಅವನು ವಕ್ರ ಾತಿನವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
13 ಕಣ್ಣ ನು್ನ ಮಿಟಕಿಸು ಾ್ತನೆ, ಾಲಿನಿಂದ ಕೆರೆಯು ಾ್ತನೆ,
ಬೆರಳ ಸನೆ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
14 ಅವನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲರುವುದು ದೊ್ರ ೕಹವೇ;
ಾ ಾಗಲೂ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸು ಾ್ತನೆ,
ಜಗಳದ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ.
15 ಆದ ಾರಣ ಅವನಿಗೆ ತಟ್ಟ ನೆ ವಿಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದು,
ಏಳದ ಾಗೆ ಫಕ್ಕನೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವನು.
16 ಯೆಹೋವನು ಹಗೆ ಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಆರು ಇವೆ,
ೌದು, ಏಳು ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ.
17 ಅವು
ಾವುವೆಂದರೆ, ಹೆಮೆ್ಮಯ ಕಣು್ಣ, ಸುಳಿ್ಳನ ಾಲಿಗೆ,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವ ಕೈ,
18 ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವ ಹೃ ದಯ,
ಕೇಡು ಾಡಲು ತ್ವರೆಪಡುವ ಾಲು,
6 ಸೋ

ಾಡು,
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19 ಅಸತ್ಯ

ಾಡುವ ಸುಳು್ಳ ಾ ಮತು್ತ
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಳನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಇವುಗಳೇ.

ಪರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ ಸಹ ಾಸದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾ, ತಂದೆಯ ಆ ಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳ,
ಾಯಿಯ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ.
21 ಅವುಗಳನು್ನ ಸ ಾ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ,
ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ.
22 ನೀನು ನಡೆಯು ಾಗ ಆ ಉಪದೇಶವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು,
ಮಲಗಿಕೊಂ ಾಗ ಅದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಯುವುದು,
ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವುದು.
23 ಆ ಯೇ ದೀಪ, ಉಪದೇಶವೇ ಬೆಳಕು,
ಶಿಕ್ಷಣಪೂವರ್ಕ ಾದ ಬೋಧನೆಯೇ ಜೀವದ ಾಗರ್.
24 ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಸಿ್ತ ೕಯಿಂದಲೂ,
್ರ
ವೇಶೆ್ಯಯ ಸಿಹಿನುಡಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ.
25 ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಅವಳ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ೕಹಿಸದಿರಲಿ,
ಅವಳು ತನ್ನ ಕಣು್ಣರೆಪೆ್ಪ ಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂ ಾಳು, ನೋಡಿಕೋ.
26 ವೇಶೆ್ಯ ಯಿಂದ
ಾವನಿ ಾದರೂ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟ ಾತ್ರ ಗತಿ ಾಗುವುದು,
ಪರಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ೕ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡುವಳು.
27 ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಬಟೆ್ಟ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
28 ಧಗಧಗಿಸುವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ
ಾಲು ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
29 ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವುದು,
ಾರು ಅವಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವನೋ ಅವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೇ ಇರನು.
30 ಕಳ್ಳನು ಹೊಟೆ್ಟ ಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿವೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸಲು ಕಳವು
ಾಡಿದರೆ
ಜನರು ಅಷೆ್ಟೕನೂ ಹೀ ಾಳಿಸರು.
31 ಅವನ ತಪು ್ಪ ಬಯ ಾದರೆ ಅವನು ಏಳರಷು್ಟ ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು,
ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು.
32 ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿ
ೕ ಕೇವಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನನು,
ಇಂ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವವನು ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
33 ಅವನಿಗೆ ಾಯವೂ, ಅವ ಾನವೂ ಆಗುವವು,
ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲ್ಪಡದು.
34 ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ಸರವು ಪತಿಗೆ ಕೊ್ರ ೕಧವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ,
ಅವನು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸತಕ್ಕ ದಿನದಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಯನು್ನ ಉಳಿಸನು.
35 ಅವನು
ಾವ ಈಡನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ನು; ಎಷು್ಟ ಲಂಚಕೊಟ್ಟರೂ ಒಪ್ಪ ನು.
20 ಕಂ

7
ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
1 ಕಂ ಾ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ,
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನಿಧಿಯಂತೆ ಾ ಾಡಿಕೋ.
2 ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ಾಲಿಸು,
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ಾಳು.

3 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಉಂಗುರ

ಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೋ,
ಹೃ ದಯದ ಹಲಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆದುಕೋ.
4 ಾನವನು್ನ, “ನೀನು ನನ್ನ ಅ ಾ್ಕ” ಎಂದು ಹೇಳು,
ವಿವೇಕವನು್ನ, “ಪಿ್ರ ಯೇ” ಎಂದು ಕರೆ.
5 ಅವು ಜಾರಳಿಂದ ಮತು್ತ ಸವಿ ಾತ ಾಡುವ
ಪರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವವು.
6 ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ
ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಲು
7 ಅಲ್ಪಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಾಣಿಸಿದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಾನಹೀನ ಾದ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಕಂಡೆನು.

ಬಿ್ಬ ನಲಿ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ,
ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ,
ಅವಳ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
10 ಇಗೋ ವೇ ಾ್ಯರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಕಪಟ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಳು.
11 ಇವಳು ಕೂ ಾಟದವಳು, ಹಟ ಾರಿ,
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕವಳೇ ಅಲ್ಲ;
12 ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲರುವಳು, ಮತೊ್ತಂದು ವೇಳೆ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲರುವಳು,
ಅಂತು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಂಚು ಾಕುವಳು.
13 ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಮು ಾ್ದಡಿ ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ವ ಾಗಿ,
14 “ಎಲೈ, ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಶೇಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ,
8 ಅವನು ಸಂಜೆಯ

9 ಅವಳ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ

15 ಆದ

ಾರಣ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದೆನು,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು.
16 ನನ್ನ ಮಂಚದಲಿ್ಲ ಸುಪ್ಪತಿ್ತಯನೂ್ನ,
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ನೂಲಿನ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಾಸಿದೆ್ದೕನೆ.
17 ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು,
ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ ಇವುಗಳ ಚೂಣರ್ಗಳಿಂದ ಸು ಾಸನೆಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
18 ಾ, ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ರಮಿಸುವ,
ಾಮವಿ ಾಸಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸುವ.
19 ಯಜ ಾನನು ಮನೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ, ದೂರ ಪ್ರ
ಾಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
20 ಹಣದ ಗಂಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಹುಣಿ್ಣಮೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳುವಳು.
21 ಅವಳು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಸವಿ ಾತುಗಳಿಂದ ಮನ
ಲಿಸಿ,
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸು ಾ್ತಳೆ.
22 ಹೋರಿಯು ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗೂ,
ಬೇಡಿಬಿದಿ್ದರುವ ಮೂಖರ್ನು ದಂಡನೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ,
23 ಪ ಯು ಬಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವಂತೆಯೂ,
ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಣಾ ಾಯವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ,
ಾಣವು ತನ್ನ ಾಳಿಜವನು್ನ ತಿವಿಯುವ ಮೇರೆಗೂ,
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ಅವನು ತಟ್ಟ ನೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.

24 ಈಗ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,

ನನ್ನ

ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ.

25 ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಅವಳ ನಡತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗದಿರಲಿ,

ತಪಿ್ಪಹೋಗಿಯೂ ಅವಳ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ.
ಾಯಪಟು್ಟ ಬಿದ್ದವರು ಬಹು ಜನರು,
ಹತ ಾದವರೋ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ.
27 ಅವಳ ಮನೆಯು ಾ ಾಳದ ಾರಿ,
ಅದು ಮೃ ತು್ಯ ವಿನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
26 ಅವಳಿಂದ

8
ಾನವೆಂ ಾಕೆ ನೀಡುವ ಕರೆ
1 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಕರೆಯು ಾ್ತಳಲ್ಲವೇ?
ವಿವೇಕವೆಂಬ ಆಕೆಯು ಧ ್ವನಿಗೈ ಯು ಾ್ತಳಲ್ಲವೇ?
2 ಆಕೆಯು ಾಜ ಾಗರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ,
ಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ, ನಡುಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
3 ಆಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರ ವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ,
ಾಗಿಲುಗ ಳಗೆ ಜನಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೂಗು ಾ್ತಳೆ,
4 “ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ,
ಾನವರಿ ಾಗಿಯೇ ಧ ್ವನಿಗೈ ಯುತೆ್ತೕನೆ.
5 ಮೂಢರೇ, ಜಾಣತನವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಾನಹೀನರೇ, ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6 ಕೇಳಿರಿ, ಾನು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವೆನು,
ಯ ಾಥರ್ ಾ್ಕಗಿಯೇ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯುವೆನು,
7 ನನ್ನ ಾಯಿ ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಆಡುವುದು,
ದುಷ್ಟತನವು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
8 ನನ್ನ
ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೀತಿಭರಿತ ಾಗಿವೆ,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕಪಟವೂ, ವಕ್ರ ತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
9 ಅವೆ ಾ್ಲ ಗ್ರ ಹಿಕೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಾ್ಯ ಯ ಾಗಿಯೂ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ತೋರುವವು.
10 ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ಗಿಂತಲೂ ಮತು್ತ
ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
11 ಾನವು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ,
ಇಷ್ಟವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಲ್ಲ.
12 ಾನವೆಂಬ ನನಗೆ ಜಾಣೆ್ಮಯೇ ನಿ ಾಸ,
ಯುಕಿ್ತಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
13 ಯೆಹೋವನ ಭಯವು ಾಪದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುತ್ತದೆ;
ಗವರ್, ಅಹಂ ಾವ, ದು ಾರ್ಗರ್ತನ,
ಕುಟಿಲ ಾಷಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
14 ಸದೊ್ಯ ೕಚನೆಯೂ, ಸು ಾನವೂ, ಾಮಥ್ಯ ರ್ವೂ ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ,
ವಿವೇಕವೂ ಾನೇ.
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15 ನನ್ನ ಸ

ಾಯದಿಂದ ಾಜರು ಆಳುವರು,
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಸಹ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು.
16 ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಭುಗಳು, ಾಯಕರು
ಅಂತು ಭೂಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.
17 ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.
18 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಧನ, ಘನತೆ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠಸಂಪತೂ್ತ,
ನೀತಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.
19 ನನಿ್ನಂ ಾಗುವ ಫಲವು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ
ೌದು ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.
ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾದ ಆ ಾಯವು
ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳ ಗಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದೆ.
20 * ಾನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಾರಿಯು ನೀತಿಯೇ,
ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
21 ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಧನದ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ,
ಅವರ ಬೊಕ್ಕಸಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸುವೆನು.
22 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ
ದಲು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು;
ಆತನ ಪು ಾತನ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾನೇ ಪ್ರ ಥಮ.
23 ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ, ಭೂಮಿಯು ಹುಟು್ಟ ವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ,
ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟ ನು.
24 ಜಲನಿಧಿಗ ಾಗಲಿ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬುಗೆ್ಗಗ ಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.
25 ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಬೇರೂರಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ಆತನು ಭೂಲೋಕವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಬಯಲ ಾ್ನ ಗಲಿ,
26 ಭೂಮಿಯ
ದಲನೆಯ ಅಣುರೇಣ ಾ್ನ ಗಲಿ
ನಿಮಿರ್ಸದೆ ಇರು ಾಗ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.
27 ಆತನು ಾಗರದ ಮೇಲೆ ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾದ ಗೆರೆಯನು್ನ ಎಳೆದು,
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
28 ಆತನು ಗಗನವನು್ನ ಮೇಲೆ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ,
ಾಗರದ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.
29 ಪ್ರ ಾಹಗಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ಮೀರದ ಾಗೆ
ಆತನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಮೇರೆಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿ,
ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡು ಾಗ,
30 ಾನು ಆತನ ಹತಿ್ತರ †ಶಿಲಿ್ಪ
ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಆನಂದಿಸು ಾ್ತ,
ಾ ಾಗಲೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ವಿನೋದಿಸು ಾ್ತ,
31 ಆತನ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸು ಾ್ತ,
ಾನವಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು.
32 ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಧನ್ಯರೇ ಸರಿ.
*

8:20 ಅಥ ಾ ಾನು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ

ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ

ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

†

8:30 ಅಥ ಾ ಪಿ್ರ ಯ ಮಗನು.
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33 ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,

ಅದನು್ನ ಬಿಡದೆ ಾನವಂತ ಾಗಿರಿ.
ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಾಯು ಾ್ತ
ಾಗಿಲಿನ ನಿಲವುಗಳ ಹತಿ್ತರವಿದು್ದ,
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನು ಾಗ್ಯ ವಂತನು.
ಾವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತನೋ
ಅವನು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತನೆ;
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದಯೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
ಾವನು ನನಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡು ಾ್ತನೋ
ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತರೆ.”

34 ನನ್ನ

35

36

9

ಾನ ಮತು್ತ ಅ ಾನಗಳ ಆಮಂತ್ರ ಣ
1 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಏಳು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಕಡಿದು,
ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.
2 ಆಕೆ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿಸಿ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗ
ಡನೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಬೆರಸಿ,
ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದಳೆ.
3 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಾಸಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಪಟ್ಟಣದ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತಳೆ.
4 ಆಕೆಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ,
“ಮೂಢ ಾಗಿರುವವನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ,
5 ಬನಿ್ನರಿ, ಾನು ಬಡಿಸುವ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣಿ್ಣರಿ,
ಾನು ಬೆರೆಸಿರುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ.
6 ಮೂಢರೇ ಮೂಢತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಳಿರಿ,
ವಿವೇಕ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ನಡೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತಳೆ.
7 ಧಮರ್ನಿಂದಕನನು್ನ ಶಿ ಸುವವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಕೆಟ್ಟವನನು್ನ ಗದರಿಸುವವನಿಗೇ ಕಳಂಕ ಾಗುವುದು.
8 ಧಮರ್ನಿಂದಕನನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವನು.
ಾನವಂತನನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು.
9 ಾನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಹೆಚು್ಚ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದುವನು,
ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಹೆಚು್ಚ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
10 ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಾನಕೆ್ಕ ಮೂಲವು,
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ವಿವೇಕವು.
11 ನನಿ್ನಂದ ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಹೆಚು್ಚವವು,
ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯ ದ ವಷರ್ಗಳು ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವವು.
12 ನೀನು ಾನವಂತ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಾನವು ನಿನಗೇ ಾಭಕರ,
ಧಮರ್ನಿಂದಕ ಾದರೆ ನೀನೇ ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿ.
13 ಅ ಾನವೆಂಬವ ಾದರೋ ಕೂ ಾಟದವಳು,
ಮೂಢಳು, ಏನೂ ತಿಳಿಯದವಳು.
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ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ,
ಪಟ್ಟಣದ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವ ಾಗಿ,
15 ತಮ್ಮ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಹೋಗಿ ಬರುವವರನು್ನ ನೋಡಿ,
16 “ಮೂಢ ಾಗಿರುವವನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ,
17 “ಕದ್ದ ನೀರು ಸಿಹಿ
ಾಗಿದೆ, ಗುಟಾ್ಟ ಗಿ ತಿನು್ನವ ತಿಂಡಿಯು ರುಚಿ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತಳೆ.
18 ಆ ಮನೆಯು ಪೆ್ರ ೕತ ನಿ ಾಸವೆಂದೂ
ಅವಳ ಅತಿಥಿಗಳು ಅ ಾಧ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವರೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
14 ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ

10

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
ಾನಿ ಾದ ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಆನಂದ,
ಅ ಾನಿ ಾದ ಮಗನಿಂದ ಾಯಿಗೆ ದುಃಖ.
2 ಅ ಾ್ಯ ಯದ ಸಂಪತು್ತ ವ್ಯ ಥರ್,
ಧಮರ್ವು ಮೃ ತು್ಯ ವಿನಿಂದ ರ ಸುವಂತದು್ದ.
3 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಹಸಿವೆಗೊಳಿಸನು,
ದುಷ್ಟ ನ ಆಶೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
4
ೕಲುಗೈ ಾರಿದ್ರ ,್ಯ
ಚುರುಕು ಕೈ ತರುವುದು ಐಶ್ವಯರ್.
5 ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸುವವನು ಬುದಿ್ಧವಂತನು,
ಕೊಯಿ್ಲ ನಲಿ್ಲ ತೂಕಡಿಸುವವನು ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವನು.
6 ಶಿಷ್ಟ ನ ತಲೆ ಆಶೀ ಾರ್ದದ ನೆಲೆ,
ದುಷ್ಟ ನ ಾಯಿಗೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರವೇ ಮುಚ್ಚಳ.
7 ಶಿಷ್ಟರ ಸ್ಮರಣೆಯು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾ್ಕಸ ್ಪದ,
ದುಷ್ಟರ ಾಮವು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಸ್ಪದ.
8 ಾನಹೃ ದಯನು ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವನು,
ಹರಟೆಯ ಮೂಖರ್ನು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವನು.
9 ನಿದೋರ್ಷದ ನಡತೆಯವನು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವನು,
ವಕ್ರ ಾಗಿರ್ಯು ಬೈ ಲಿಗೆ ಬೀಳುವನು.
10 ಕಣು್ಣ ಮಿಟಕಿಸುವವನು ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾರಣನು,
*ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಗದರಿಸುವವನು ಸ ಾ ಾನಕರನು.
1

ಾಯಿ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ದುಷ್ಟ ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ್ಕರವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.
12 ದೆ್ವೕಷವು ಜಗಳಗಳನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸುತ್ತದೆ,
ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ.
13 ವಿವೇಕಿಯ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಾನ,
ಬುದಿ್ಧಹೀನನ ಬೆನಿ್ನ ಗೆ ಬೆತ್ತ.
14 ಾನಿಗಳು ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಮೂಖರ್ನ ಾಷಣ ಾಶನಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ.
11 ಶಿಷ್ಟ ನ

*

10:10 ಅಥ ಾ ಹರಟೆಯ ಮೂಖರ್ನು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವನು.
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15 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಬಲ

ಾದ ಕೋಟೆ,
ಬಡವನಿಗೆ ಅವನ ಬಡತನವೇ ಾಶನ.
16 ಶಿಷ್ಟ ನ ದುಡಿತ ಜೀ ಾಸ್ಪದ,
ದುಷ್ಟ ನ ಆ ಾಯ ಾ ಾಸ್ಪದ.
17 ಶಿ ಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವನು ಜೀವದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವನು,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದವನು ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು.
18 ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹಗೆಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ,
ಚಾಡಿ ಾರನು ಾನಹೀನ.
19
ಾ ಾಳಿಗೆ ಾಪ ತಪ್ಪದು,
ೌನಿಯು ವಿವೇಕಿ.
20 ಶಿಷ್ಟರ ಾಲಿಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳ,
ದುಷ್ಟ ನ ಹೃ ದಯ ೌಲ್ಯ ವಿಲ್ಲದು್ದ.
21 ಶಿಷ್ಟರ ಾಷಣ ಬಹುಜನ
ೕಷಣ,
ಬುದಿ್ಧಯ ಕೊರತೆ ಮೂಖರ್ರ ಾಶನ.
22 ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಾಗ್ಯ ಾಯಕವು,
ಅದು ವ್ಯ ಸನವನು್ನ ಸೇರಿಸದು.
23 ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಕುಯುಕಿ್ತ ವಿನೋದ
ವಿವೇಕಿಗೆ ಾನ ವಿನೋದ.
24 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಶಂಕಿಸಿದೆ್ದೕ ಸಂಭವಿಸುವುದು,
ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಇಷ್ಟವು ಲಭಿಸುವುದು.
25 ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ದುಷ್ಟ ನು ಎಲೊ್ಲೕ!
ಶಿಷ್ಟ ನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಕಟ್ಟಡ.
26 ಹಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಹುಳಿಯೂ, ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹೊಗೆಯೂ ಹೇಗೋ,
ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಸೋ ಾರಿಯು ಾಗೆ.
27 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರ ದಿನಗಳಿಗೆ ವೃ ದಿ್ಧ,
ದುಷ್ಟರ ವಷರ್ಗಳು ಅಲ್ಪ.
28 ಶಿಷ್ಟ ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆನಂದವು ಫಲ,
ದುಷ್ಟ ನ ನಿರೀ ನಿಷ್ಫಲ.
29 ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ್ಮ ಗಿರ್ಗೆ ಆಶ್ರ ಯ,
ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಾಶನ.
30 ಶಿಷ್ಟರು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲರು,
ದುಷ್ಟರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲರು.
31 ಶಿಷ್ಟ ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಾನವು
ಳೆಯುವುದು,
ನೀಚನ ಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
32 ಶಿಷ್ಟ ನ ತುಟಿಯಲಿ್ಲ ಹಿತವಚನ,
ದುಷ್ಟ ನ ಾಯಲಿ್ಲ ನೀಚವಚನ.

11
ದೋಷಿ ಮತು್ತ ನಿದೋರ್ಷಿ
ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಾ್ಯಯದ ತೂಕ ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ.
2 ಎಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮ
ೕ ಅಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆ,
1
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ದೀನತೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾನ.
ಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಸರಳತೆಯು ಾಗರ್ದಶರ್ಕ,
ವಂಚಕರಿಗೆ ವಕ್ರ ತೆಯು ಾಶನ.
4 ಧನವು ಕೋಪದ ದಿನದಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಥರ್,
ಧಮರ್ವು ಮರಣವಿ ೕಚಕ.
5 ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಧಮರ್ವು ಅವನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡುವುದು,
ದುಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು.
6 ಧಮರ್ವು ಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು,
ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ಆ ಾ ಾಶಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.
7 ದುಷ್ಟ ನು ಾಯು ಾಗ ಅವನ ನಿರೀ ಯು ಾ ಾಗುವುದು,
ಬಲದ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.
8 ಶಿಷ್ಟ ನು ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟನಿಂದ ಾ ಾಗುವನು,
ದುಷ್ಟ ನು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು.
9 ಧಮರ್ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನು ಾಯಿಂದ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಾಳು
ಾಡುವನು,
ಶಿಷ್ಟ ನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವನು.
10 ಸಜ್ಜ ನರು ಸುಖಿಗ ಾದರೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಉ ಾ್ಲಸ,
ದುಜರ್ನರು ಾ ಾದರೆ ಜಯ ೕಷ.
11 ಯ ಾಥರ್ವಂತರ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ಪಟ್ಟಣವು ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರುವುದು,
ಕೆಟ್ಟವರ ಾಯಿಂದ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು.
12 ನೆರೆಯವನನು್ನ ಹೀನೈ ಸುವವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನು,
ವಿವೇಕಿಯು ೌನ ಾಗಿರುವನು.
13 ಚಾಡಿಕೋರನು ಗುಟ್ಟ ನು್ನ ರಟು್ಟ
ಾಡುವನು,
ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡುವನು.
14 ಉಚಿ ಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪ್ರ ಜೆಯು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವುದು,
ಬಹು ಮಂದಿ ಸ ಾಲೋಚಕರು ಇರುವಲಿ್ಲ *ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದು.
15 ಅನ್ಯ ನ ಾಲಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ
ಾದರೆ ಾನಿ,
ಅಪರಿಚಿತನ ಹೊಣೆಗೆ ದೂರ ಾದರೆ ನಿಭರ್ಯ.
16 ದ
ಾಳು ಾದ ಹೆಂಗಸು ೌರವವನು್ನ ಪಡೆಯುವಳು,
ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳು ಧನವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
17 ದ
ಾಪರನಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಗುವುದು,
ಕೂ್ರರನು ತನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವನು.
18 ಅಧಮಿರ್ಯ ಸಂಬಳವು
ೕಸ,
ನೀತಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಾಭವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
19 ಧಮರ್ನಿರತನಿಗೆ ಜೀವ,
ಅಧ ಾರ್ಸಕ್ತನಿಗೆ ಮರಣ.
20 ವಕ್ರ ಹ ೃ ದಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು,
ಸ ಾ್ಮ ಗಿರ್ಗಳು ಆತನ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರರು.
21 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ,
ಶಿಷ್ಟ ವಂಶಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ.
22 ಹಂದಿಯ ಮೂಗಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿಯು ಹೇಗೋ,
ಅವಿವೇಕಳಿಗೆ ೌಂದಯರ್ವು ಾಗೆ.
23 ಸಜ್ಜ ನರ ಆಶೆಯು ಮಂಗ ಾಸ್ಪದ,
3ಯ

*

11:14 ಅಥ ಾ ಜಯ.
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ದುಜರ್ನರ ನಿರೀ ಯು ರೋ ಾಸ್ಪದ.

24 ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಧನವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದರೂ ಅವನಿಗೆ ವೃ ದಿ್ಧ,

ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬಡತನ.
ಾರಿಯು ಪುಷ್ಟ ಾಗುವನು,
ನೀರು ಾಯಿಸುವವನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕು್ಕವುದು.
26 ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವವನ ಮೇಲೆ ಜನರ ಾಪ,
ಾರುವವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ.
27 ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಆತುರಪಡುವವನಿಗೆ ದಯೆ,
ಕೇಡನು್ನ ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಕೇಡೇ.
28 ಧನವನೆ್ನೕ ನಂಬಿದವನು ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು,
ಸದ್ಧಮಿರ್ಯು ಕುಡಿಯ ಾಗೆ ಚಿಗುರುವನು.
29 ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಾಳಿಯೇ ಗಂಟು,
ಮೂಖರ್ನು ಾನವಂತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವನು;
30 ಧ ಾರ್ತ್ಮ ನ ಫಲ ಜೀವವೃ ಕ್ಷ,
ಾನಿಯು ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ಆಕಷಿರ್ಸುವನು.
25 ಉ

ಾಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಲಿ್ಲ,
ದುಷ್ಟ ನೂ, ಾಪಿಯೂ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು ಎಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.

31 ಶಿಷ್ಟ ನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕಿ್ರ

12

ಾ್ತನೆ,
ಮೂಖರ್ನು ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವನು,
ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನನು್ನ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.
3
ಾರೂ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಸಿ್ಥರ ಾಗನು,
ಶಿಷ್ಟ ನು ಾ ಾಗಲೂ ದೃ ಢಮೂಲನೇ.
4 ಗುಣವತಿ
ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಪತಿಯ ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟ,
ಾನ ಕಳೆಯುವವಳು ಪತಿಯ ಎಲುಬಿಗೆ ಕ್ಷಯ.
5 ಶಿಷ್ಟರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾ್ಯ ಯ,
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ
ೕಸ.
6 ಕೆಟ್ಟ ವರ
ಾತು ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಹೊಂಚು,
ಯ ಾಥರ್ವಂತರ ನುಡಿ ಾ್ರ ಣರಕ್ಷಣೆ.
7 ದುಜರ್ನರು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು,
ಸಜ್ಜ ನರ ಮನೆಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
8 ಬುದಿ್ಧವಂತನನು್ನ ಅವನ ಬುದಿ್ಧಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಗಳುವರು,
ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರು.
9 ಹೊಟೆ್ಟ ಗಿಲ್ಲದ ಾಂಭಿಕನಿಗಿಂತಲೂ
ಸೇವಕನುಳ್ಳ ಾ ಾರಣ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಲೇಸು.
1 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು

ೕಮವನು್ನ ಲ ಸು ಾ್ತನೆ,
ದುಷ್ಟ ನ ಾತ್ಸಲ್ಯ ೕ ಕೂ್ರರತನವೇ.
11 ದುಡಿದು ಹೊಲಗೇಯುವವನು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಉಣು್ಣವನು,
ವ್ಯ ಥರ್ ಾ ಾರ್ಸಕ್ತನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನೇ.
10 ಶಿಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳ
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12 ಕೆಡುಕರ ಕೊಳೆ್ಳಯು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಇಷ್ಟ,

ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟರ ಬುಡ ಫಲ ಾಯಕ.

13 ದುಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ದೋಷದಿಂದ ಬೋನಿಗೆ ಬೀಳುವನು,

ಶಿಷ್ಟ ನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಾ ಾಗುವನು.
ಾಯಿಯ ಫಲ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು,
ಅವನ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಫಲವು ಅವನಿಗೆ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುವುದು.
15 ಮೂಖರ್ನ ನಡತೆ ಅವನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಸರಿ,
ಾನಿಯು ಉಚಿ ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವನು.
16 ಮೂಖರ್ನ ಸಿಟು್ಟ ತಟ್ಟ ನೆ ರಟಾ್ಟ ಗುವುದು,
ಜಾಣನು ಅವ ಾನವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವನು.
17 ಸತ್ಯ ವ ಾ್ನಡುವವನು ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು,
ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಅಸತ್ಯ ವನು್ನ ನುಡಿಯುವನು.
18 ಕತಿ್ತ ತಿವಿದ ಾಗೆ ದುಡುಕಿ
ಾತ ಾಡುವವರುಂಟು,
ಾನವಂತರ ಾತು ಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯನು್ನ ತರುವುದು.
19 ಸತ್ಯ ದ ತುಟಿ ಾಶ್ವತ,
ಸುಳಿ್ಳನ ಾಲಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ.
20 ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವವರ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ
ೕಸ,
ಹಿತೋಪದೇಶಕರ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸ.
21 ಸಜ್ಜ ನರಿಗೆ
ಾವ ಾನಿಯೂ ಸಂಭವಿಸದು,
ದುಜರ್ನರಿಗೆ ಕೇಡು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು.
22 ಸುಳು್ಳತುಟಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಸತ್ಯ ವಂತರು ಆತನಿಗೆ ಆನಂದ ತರು ಾ್ತರೆ.
23 ಜಾಣನು ತನ್ನ ಾನವನು್ನ ಗುಪ್ತಪಡಿಸುವನು,
ಮೂಢರ ಮನಸು್ಸ ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
24 ಚುರುಕುಗೈ ಯವನಿಗೆ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರ,
ಮೈ ಗಳ್ಳನಿಗೆ ಾಸತ್ವದ ಬದುಕು.
25 ಕಳವಳವು ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುವುದು,
ಕನಿಕರದ ಾತು ಅದನು್ನ ಹಿಗಿ್ಗಸುವುದು.
26 ಸ ಾ್ಮ ಗಿರ್ಯು ನೆರೆಯವನಿಗೆ
ಾಗರ್ತೋರಿಸುವನು,
ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯು ಾಗರ್ತಪಿ್ಪ ಸುವನು.
27 ಮೈ ಗಳ್ಳನು ಹಿಡಿದ ಬೇಟೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸ ಾರನು,
ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತು್ತ ದೊರಕುವುದು.
28 ಧಮರ್ ಾಗರ್ದಿಂದ ಜೀವ ಾಭವು,
ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮರಣವಿಲ್ಲ.
14

1
2
3

13

ಾನಿ ಾದ ಮಗನು ತಂದೆಯ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಕೇಳುವನು,
ಧಮರ್ನಿಂದಕನೋ ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳನು.
ಾಯಿಯ ಫಲ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು,
ಬ ಾ ಾ್ಕರವೇ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ.
ಾಯನು್ನ ಾಯುವವನು ಜೀವವನು್ನ ಾಯು ಾ್ತನೆ,
ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದುಬಿಡುವವನು ಾಶ ಾಗುವನು.
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4 ಸೋ

ಾರಿಯ ಆಶೆಯು ವ್ಯ ಥರ್,
ಉದೊ್ಯ ೕಗಿಯ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಪುಷಿ್ಟ.
5 ಶಿಷ್ಟ ನು
ೕಸಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯ ಪಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಾಡ ಾರನು,
ದುಷ್ಟ ನ ನಡತೆಯು ಹೇಸಿಕೆಗೂ, ಾಚಿಕೆಗೂ ಆಸ್ಪದ.
6 ಧಮರ್ವು ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ಾಯುವುದು,
ಅಧಮರ್ವು ದೋಷಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದು.
7 ಒಬ್ಬ ನು ಧನವನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದರೂ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ದರಿದ್ರ ನ ಾಗೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಧನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಾಡಿ ಬಡವ ಾದರೂ, ಬಹು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ
8 ಧನವಂತನ ಾ್ರ ಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವನ ಧನವೇ ಕ್ರ ಯ,
ಬಡವನಿಗೆ ಾವ ಬೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
9 ಶಿಷ್ಟರ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು,
ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರುವುದು.
10 ಹೆಮೆ್ಮಯ ಫಲವು ಕಲಹವೇ,
ಬುದಿ್ಧ ಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವವರಲಿ್ಲ ಾನ.
11 ಸುಮ್ಮ ನೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಂಪತು್ತ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು,

ದುಡಿದು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ

12 ಕೋರಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಡ

ಾಗುವುದು.

ಾದರೆ ಮನಸು್ಸ ಬಳಲುವುದು,
ಕೈ ಗೂಡಿದ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವು ಜೀವವೃ ಕ್ಷವು.
13 ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವನು ಾಶ ಾಗುವನು,
ಆ ಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವನು ಸಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
ಾನಿಯ ಬೋಧನೆ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ಅದ ಾ್ನಲಿಸುವವನು ಮೃ ತು್ಯ ಾಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
15 ಸುಬುದಿ್ಧಯು ದ
ಾಸ್ಪದವು,
ದೊ್ರ ೕಹಿಯ ಾಗರ್ವು ಾಶಕರ.
16 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಜಾಣನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವನು,
ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
17 ಕೆಟ್ಟ ದೂತನು ಕೇಡಿಗೆ ಬೀಳುವನು,
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾಯ ಾರಿಯು ೕಮ ಾಯಕನು.
18 ಶಿ ಯನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸುವವನಿಗೆ ಬಡತನ ಮತು್ತ ಅವ ಾನ,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನಿಗೆ ಾನ.
19 ಇಷ್ಟ ಸಿದಿ್ಧ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಸಿಹಿ,
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಡುವುದು ಮೂಢರಿಗೆ ಕಹಿ.
20 ಾನಿಗಳ ಸಹ ಾಸಿ ಾನಿ
ಾಗುವನು,
ಾನಹೀನರ ಒಡ ಾಡಿ ಸಂಕಟಪಡುವನು.
14

21 ಅಮಂಗಳವು

ಾಪಿಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದು,
ಮಂಗಳವು ಸಜ್ಜ ನರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗುವುದು.
22 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಆಸಿ್ತ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ,
ಾಪಿಯ ಸೊತು್ತ ಸಜ್ಜ ನರಿಗೆ ಗಂಟು.
23 ಬಡವರಿಗೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯೂ ಬಹು ಬೆಳೆಯನಿ್ನೕಯುವುದು,
ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಾ ಾದ ಸುದಿ್ದಯು ಉಂಟು.

ಾಗೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ.
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24 ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯದ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಶತು್ರ,

ಸುಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ನೀಡುವ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಮಿತ್ರ.
ಾ ಉಣು್ಣವನು,
ದುಷ್ಟ ನ ಹೊಟೆ್ಟ ಹಸಿದಿರುವುದು.

25 ಶಿಷ್ಟ ನು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ

14

1

ಾನವಂತೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವಳು,
ಾನಹೀನಳು ಅದನು್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ಾಶ ಾಡುವಳು.
2 ಸರಳ ಾಗಿರ್ಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವನು,
ವಕ್ರ ಾಗಿರ್ಯು ಆತನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡುವನು.
3 *ಮೂಖರ್ನ
ಾತುಗಳು ಅವನ ಬೆನಿ್ನ ಗೆ ಬೆತ್ತ,
ಾನಿಗಳ ತುಟಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಾಯುವವು.
4 ಎತು್ತಗಳಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಗೋದಲಿಯು ಶುದ್ಧ,
ಆದರೆ ಎತಿ್ತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಯ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವುದು.
5 ಸತ್ಯ ಾ ಯು ಸು ಾ್ಳಡನು,
ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಅಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಆಡುವನು.
6 ಧಮರ್ನಿಂದಕನಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಾನವು ಸಿಕ್ಕದು,
ವಿವೇಕಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಸುಲಭ ಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು.
7 ನೀನು ಾನಹೀನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಣ ಾರೆ.
8 ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಜಾಣನ ಾನ,
ಮೂಢರ ಮೂಖರ್ತನ
ೕಸಕರ.
9 ಮೂಖರ್ರನು್ನ ಅವರ ದೋಷವೇ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವುದು,
ಯ ಾಥರ್ವಂತರಲಿ್ಲ (ದೇವರ) ದಯೆಯಿರುವುದು.
10 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಾ್ಯಕುಲವನು್ನ ಾನು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಅವನ ಆನಂದದಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆಯವರು ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
11 ದುಷ್ಟರ ಮನೆಗೆ ಾಶನ,
ಶಿಷ್ಟರ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಏಳಿಗೆ.
12 ಮನುಷ ್ಯ ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಸರಳ ಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ಾರಿಯುಂಟು.
ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಮರಣ ಾಗರ್ವೇ.
13 ನಗುವವನಿಗೂ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯುಂಟು,
ಉ ಾ್ಲಸದ ಅಂತ್ಯ ವು ಾ್ಯಕುಲವೇ.
14 ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನು ಕಮರ್ಫಲವನು್ನ ತಿಂದು ತಿಂದು ದಣಿಯುವನು,
ಶಿಷ್ಟ ನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾನೇ ತೃ ಪ್ತ ಾಗುವನು.
15 ಮೂಢನು
ಾವ ಾತ ಾ್ನದರೂ ನಂಬುವನು,
ಜಾಣನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಗಮನಿಸುವನು.
16 † ಾನಿಯು ಕೇಡಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಓರೆ
ಾಗುವನು,
ಾನಹೀನನು ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಭಯವನು್ನ ಲ ಸನು.
17 ಮುಂಗೋಪಿಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸುವನು,
‡ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ನು.
*
‡
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18 ಮೂಖರ್ರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನವೇ ಸ್ವತು್ತ,

ಜಾಣರಿಗೆ ಾನವೇ ಕಿರೀಟ.
ಾಗುವರು,
ದುಷ್ಟರು ಶಿಷ್ಟರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
20 ಬಡವನು ನೆರೆಯವನಿಗೂ ಅಸಹ್ಯ,
ಧನವಂತನಿಗೆ ಬಹು ಜನ ಮಿತ್ರರು.
21 ನೆರೆಯವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ದೋಷಿ,
ದರಿದ್ರ ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವವನು ಧನ್ಯ ನು.
22 ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ಾರಿತಪಿ್ಪದವರೇ ಸರಿ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವವರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸತ್ಯ ತೆಗಳಿಗೆ ಾತ್ರರು.
23 ಶ್ರ ಮೆಯಿಂದ ಸಮೃ ದಿ್ಧ,
ಹರಟೆಯಿಂದ ಕೊರತೆ.
24 ಾನಿಗಳ ಾನಕಿರೀಟವೇ ಅವರ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಸಂಪತು್ತ,
ಾನಹೀನರ ಮೂಖರ್ತನವು ಬರೀ ಮೂಖರ್ತನವೇ.
25 ಸತ್ಯ ಾ ಯು ಾ್ರ ಣರಕ್ಷಕ,
ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ವಂಚಕ.
26 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ನಿಭರ್ಯ,
ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯವಿದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
27 ಯೆಹೋವನ ಭಯ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ಮೃ ತು್ಯ ಾಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ಾಧನ ಾಗಿದೆ.
28 ಪ್ರ ಜೆಗಳ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಜನ ಮಹಿಮೆ,
ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಾಶ ಪ್ರ ಭುವಿಗೆ ಭಯ.
29 ದೀಘರ್ ಾಂತನು ಕೇವಲ ಬುದಿ್ಧವಂತನು,
ಮುಂಗೋಪಿಯು ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಧ ್ವಜ ಾಗಿ ಎತು್ತವನು.
30 ಾಂತಗುಣವು ದೇಹಕೆ್ಕ ಜೀ ಾ ಾರವು,
ಕೊ್ರ ೕಧವು ಎಲುಬಿಗೆ ಕ್ಷಯವು.
31 ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನು ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಹೀನೈ ಸುವನು,
ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವವನು ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವನು.
32 ದುಷ್ಟ ನು ವಿಪತಿ್ತಗೊಳ ಾಗಿ ಾ ಾಗುವನು,
ಶಿಷ್ಟ ನು §ಮರಣ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಆಶ್ರ ಯಹೊಂದುವನು.
19 ಕೆಟ್ಟ ವರು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ

ಾ ಾಶ್ರ ಯ,
ಾನಹೀನನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಾಣದು.
34 ಪ್ರ ಜೆಗೆ ಧಮರ್ವು ಉನ್ನತಿ,
ಅಧಮರ್ವು ಅವ ಾನ.
35 ಜಾಣ ಾದ ಸೇವಕನಿಗೆ ಾಜನ ಕೃ ಪೆ,
ಾನಗೇಡಿಗೆ ಾಜನ ೌದ್ರ.
33 ವಿವೇಕಿಯ ಹೃ ದಯ

1 ಮೃ ದು
2

§

15

ಾದ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರವು ಸಿಟ್ಟ ಾ್ನರಿಸುವುದು,
ಬಿರುನುಡಿಯು ಸಿಟ್ಟ ನೆ ್ನೕರಿಸುವುದು.
ಾನಿಗಳ ಾಲಿಗೆಯು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಾಥರ್ಕ
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ಾಯಿಯು ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಾರುವುದು.

3 ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು,

ಆತನು ಕೆಟ್ಟ ವರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
ಾಲಿಗೆ ಜೀವವೃ ಕ್ಷವು,
ಬಲತ್ಕರಿಸುವ ಾಲಿಗೆ ಮನಮುರಿಯುವುದು.
5 ಮೂಖರ್ನು ತಂದೆಯ ಶಿ ಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನು ಜಾಣನು.
6 ಶಿಷ್ಟ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ,
ದುಷ್ಟ ನ ಆ ಾಯವು ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾರಿ.
7 ಾನಿಗಳ ತುಟಿಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಬಿತು್ತವವು.
ಾನಹೀನರ ಹೃ ದಯವು ಅದನು್ನ ಬಿತು್ತವುದೇ ಇಲ್ಲ.
8 ದುಷ್ಟರ ಯಜ್ಞ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಶಿಷ್ಟರ ಬಿನ್ನಹ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
9 ದುಷ್ಟ ನ ನಡತೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಧ ಾರ್ಸಕ್ತನು ಆತನಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ.
10 ಧಮರ್ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ವನಿಗೆ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳದವನಿಗೆ ಾವು.
11 ಾ ಾಳವೂ, ಾಶಲೋಕವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ
ನರವಂಶದವರ ಹೃ ದಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಮತೂ್ತ ಸ್ಪಷ ್ಟ.
12 ಧಮರ್ನಿಂದಕನು ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳನು,
ಾನಿಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರನು.
13 ಹಷರ್ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಹಸನು್ಮ ಖ,
ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಭಂಗ.
14 ವಿವೇಕಿಯ ಹೃ ದಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದು,
ಮೂಢರ ಾಯಿ ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಮುಕು್ಕವುದು.
15 ದೀನನ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ದುಃಖಭರಿತ,
ಹಷರ್ಹೃ ದಯನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೂ ಔತಣ.
16 ಕಳವಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಹುಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಯೆಹೋವನ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಲ್ಪ ಧನವೇ ಲೇಸು.
17 ದೆ್ವೕಷವಿರುವಲಿ್ಲ ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನಕಿ ್ಕಂತಲೂ,
ಪೆ್ರ ೕಮವಿರುವಲಿ್ಲ ಸೊಪಿ್ಪ ನ ಊಟವೇ ಉತ್ತಮ.
18 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸುವನು,
ದೀಘರ್ ಾಂತನು ಜಗಳವನು್ನ ಶಮನಪಡಿಸುವನು.
19 ಸೋ ಾರಿಯ
ಾಗರ್ ಮುಳು್ಳಬೇಲಿ,
ಯ ಾಥರ್ವಂತನ ಾಗರ್ ಾಜ ಾಗರ್.
20 ಾನವಂತ ಾದ ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವನು,
ಾನಹೀನನು ಾಯಿಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.
21 ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮೂಖರ್ತನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು,
ಬುದಿ್ಧವಂತನು ತನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಳ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
22 ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲದೆ ಉದೆ್ದೕಶಗಳು ನೆರವೇರವು,
ಬಹು ಮಂದಿ ಆಲೋಚ ಾಪರರು ಇರುವಲಿ್ಲ ಅವು ನೆರವೇರುವವು.
4 ಸಂತೈ ಸುವ
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23 ತಕ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡುವವನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ!

ೕಚಿತ ಾದ ನುಡಿಯಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಾ್ವರಸ್ಯ!
ಾಗರ್ವು ವಿವೇಕಿಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವುದು;
ಅದು ಅವನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದು.
25 ಯೆಹೋವನು ಗವಿರ್ಷ್ಠನ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು;
ವಿಧವೆಯ ಮೇರೆಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು.
26 ಕುಯುಕಿ್ತಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ನಯನುಡಿಯು ಆತನಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ.
27 ಸೂರೆ ಾಡುವವನು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನು್ನ ಾಧಿಸುವನು.
ಲಂಚವನೊ್ನಪ ್ಪದವನು ಸುಖ ಾಗಿ ಾಳುವನು.
28 ಶಿಷ್ಟ ನ ಹೃ ದಯ ವಿವೇಚಿಸಿ ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತದೆ,
ದುಷ್ಟ ನ ಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾರುತ್ತದೆ.
29 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೂರ,
ಶಿಷ್ಟರ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ.
30 *ಹಸನು್ಮ ಖ ಹೃ ದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದ,
ಸಮ

24 ಜೀವದ

†ಶುಭಸ

ಾಚಾರ ದೇಹಕೆ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ.
ಾದ ಗದರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು,
ಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವನು.
32 ಶಿ ಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿ ಾಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನು ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
33 ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಾನೋಪದೇಶ,
ೌರವಕೆ್ಕ
ದಲು ವಿನಯ.
31 ಜೀವಪ್ರ ದ

1 ಹೃ ದಯದ ಸಂಕಲ್ಪವು ಮನುಷ ್ಯ ನ ವಶವು,
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ತಕ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಯೆಹೋವನಿಂ ಾಗುವುದು.
ಾ್ಲ ಸ್ವಂತ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ,
ಯೆಹೋವನು ಅಂತರಂಗವನೆ್ನೕ ಪರೀ ಸುವನು.
3 ನಿನ್ನ ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ,
ನಿನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳು ಸಫಲ ಾಗುವವು.
4 ಯೆಹೋವನು ಒಂದೊಂದನೂ್ನ ತಕ್ಕ ಗುರಿಯಿಂದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾ್ದನೆ,
ೌದು, ಕೇಡಿನ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಅಹಂ ಾರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ.
6 ಕೃ ಾಸತ್ಯ ತೆಗಳಿಂದ ಾಪನಿ ಾರಣೆ,
ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾನಿನಿ ಾರಣೆ.
7 ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ನ ನಡತೆಗೆ ಮೆಚಿ್ಚದರೆ,
ಅವನ ಶತು್ರ ಗಳನೂ್ನ ಮಿತ್ರರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವನು.
8 ಅ ಾ್ಯ ಯದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬಹು ಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಾ್ಯಯದಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದ ಅಲ್ಪ ಧನವೇ ಲೇಸು.
2 ಮನುಷ ್ಯ ನ ನಡತೆಯೆ

*

15:30 ಮೂಲತಃ ಕಣಿ್ಣ ನ ಬೆಳಕು.

†

15:30 ಮೂಲತಃ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದ ಎಲುಬಿಗೆ ಪುಷಿ್ಟ.
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ಾರಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ,
ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಗತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವನು.
10 ಾಜನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ದೈ
ೕಕಿ್ತ,
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅವನ ಾಯಿ ತಪಿ್ಪಹೋಗದು.
11 ಾ್ಯ ಯದ ಅಳತೆ ಮತು್ತ ತಕ್ಕಡಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಏ ಾರ್ಡು,
ಚೀಲದಲಿ್ಲ ನ ತೂಕದಕಲು್ಲಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ.
12 ಾಜರು ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಧಮರ್ವೇ ಆ ಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು,
ಅಧಮರ್ವ ಾ್ನಚರಿಸಲು ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವರು.
13 ಾಜರು ಸತ್ಯ ದ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಮೆಚು್ಚವರು,
ಯ ಾಥರ್ ಾದಿಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವರು.
14 ಾಜನ ಕೋಪ ಮೃ ತು್ಯ ವಿನ ದೂತ,
ಜಾಣನು ಅದನು್ನ ಶಮನಪಡಿಸುವನು.
15 ಪ್ರ ಭುವಿನ ಮುಖಪ್ರ ಸನ್ನತೆ ಜೀವ,
ಆತನ ದಯೆ ಮುಂ ಾರುಮುಗಿಲು.
16 ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲು,
ಬೆಳಿ್ಳ ಗಿಂತಲೂ ವಿವೇಕವನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ಲೇಸು.
17 ಸತ್ಯ ವಂತನ ಾಜ ಾಗರ್ ಾನಿಗೆ ದೂರ,
ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಾಯುವನು.
18 ಗವರ್ದಿಂದ ಭಂಗ,
ಉಬಿ್ಬ ನಿಂದ ದೊಬು್ಬ.
19 ಸೊಕಿ್ಕನವರ ಸಂಗಡ ಸೂರೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ದೀನರ ಸಂಗಡ ದೈ ನ ್ಯ ದಿಂದಿರುವುದು ಾಸಿ.
20 ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವನು ಸು ೕಮವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಾಗ್ಯ ವಂತನು.
21 ಾನಹೃ ದಯರಿಗೆ ಜಾಣರೆಂಬ ಬಿರುದು ಬರುವುದು,
ಸವಿತುಟಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶ ಶಕಿ್ತಯು ಹೆಚು್ಚವುದು.
22 ವಿವೇಕಿಗೆ ವಿವೇಕವೇ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನವೇ ದಂಡನೆ.
23 ಾನಿಯ ಹೃ ದಯವು ಅವನ ಾಯಿಗೆ ಜಾಣತನವನೂ್ನ,
ಅವನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು.
24 ಸವಿನುಡಿಯು ಜೇನುಕೊಡ,
ಅದು ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಸಿಹಿ, ಎಲುಬಿಗೆ ೕಮ.
25 ಮನುಷ ್ಯ ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಸರಳ ಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ಾರಿಯುಂಟು,
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಅದು ಮರಣ ಾಗರ್ವೇ.
26 ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ದುಡಿಯುವಂತೆ
ಾಡುವುದು,
ದುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಅವನ ಾಯೇ ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡುವುದು.
27 ನೀಚನು ಕೇಡೆಂಬ ಕುಣಿಯನು್ನ ತೋಡು ಾ್ತನೆ,
ಅವನ ಾತುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತಿದೆ.
28 ತುಂಟನು ಜಗಳ ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ,
ಚಾಡಿಕೋರನು ಮಿತ್ರರನು್ನ ಅಗಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
29 ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಯು ನೆರೆಯವನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ,
ದು ಾರ್ಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವನು.
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30 ಕಣ್ಣ ನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನು ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವನು,

ತುಟಿಯನು್ನ ಕಚು್ಚವವನು ಕೇಡನು್ನ ಾಧಿಸುವನು.

31 ನರೆಗೂದಲೇ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವು,

ಅದು ಧಮರ್ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ದೊರಕುವುದು.
ಾಂತನು ಶೂರನಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ,
ತನ್ನ ನು್ನ ಆಳುವವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆದ್ದವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ.
33 ಮಡಲಿನಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಾಕಬಹುದು,
ಅದರ ತೀಪುರ್ ಯೆಹೋವನದೇ.
32 ದೀಘರ್

1
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ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ ಔತಣಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಸ ಾ ಾನದ ಒಣತುತೆ್ತೕ ಮೇಲು.
2 ಜಾಣ ಾದ ಆಳು
ಾನಕಳೆದ ಮನೆಮಗನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಾಡುವನು,
ಮನೆಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
3 ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಪುಟಕುಲಿಮೆಗಳು ಶೋಧಿಸುವವು,
ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನೇ.
4 ಕೆಡುಕನು ಕೆಟ್ಟ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುವನು,
ಸುಳು್ಳ ಾರನು ಾಶನದ ಾಲಿಗೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.
5 ಬಡವರನು್ನ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವವನು ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನನೆ್ನೕ ಹೀನೈ ಸುವನು,
ಪರರ ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಹಿಗು್ಗವವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದದಿರನು.
6 ಮಕ್ಕಳ ಸಂತತಿಯವರು ವೃ ದ್ಧರಿಗೆ ಕಿರೀಟ,
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೂಷಣ.
7 ಉತ್ತಮ ಾದ
ಾತು ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ಅಯುಕ್ತ,
ಸುಳು್ಳ ಾತು ಉತ್ತಮನಿಗೆ ಮತೂ್ತ ಅಯುಕ್ತ.
8 ಕೊಡುವವನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಲಂಚವು ಚಿಂ ಾಮಣಿ
ಾಗಿದೆ,
ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೇ.
9 ದೋಷವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡುವವನು ಪೆ್ರ ೕಮವನು್ನ ಸೆಳೆಯುವನು,
ಎತಿ್ತ ಆಡುತಿ್ತರುವವನು ಸೆ್ನೕಹವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
10 ಮಂದಮತಿಗೆ ನೂರು ಪೆಟು್ಟ ಹೊಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಗದರಿಕೆಯೇ ವಿವೇಕಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಶಿ .
11 ದು ಾತ್ಮ ನಿಗೆ ದಂಗೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮನಸು್ಸ,
ಕೂ್ರರದೂತನು ಅವನನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವನು.
12 ಮೂಖರ್ತನದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿರುವ ಮೂಢನನು್ನ ಎದು ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯನು್ನ ಎದು ಾಗುವುದು ಲೇಸು.
13 ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರ ಾಡುವವನ ಮನೆಗೆ ಕೇಡು ತಪ್ಪದು.
14 ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ದ ಆರಂಭವು ಏರಿಗೆ ಬಿಲಬಿದ್ದಂತೆ,
ಸಿಟೆ್ಟೕರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಜಗಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು.
15 ದುಷ್ಟ ನನು್ನ ಶಿಷ್ಟ ನೆಂದು, ಶಿಷ್ಟ ನನು್ನ ದುಷ್ಟ ನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವವರಿಬ್ಬರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು.
16 ಾನವನು್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮೂಢನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಣವೇಕೆ?
ಅವನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಯೇ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
17 ಮಿತ್ರ ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನಿರಂತರ,
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ಸಹೋದರನ ಜನ್ಮ ವು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾಥರ್ಕ.
ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೊಣೆ ಾದವನು
ಬುದಿ್ಧಹೀನನೇ ಸರಿ.
19 ಾಪಪಿ್ರ ಯನು ಕಲಹಪಿ್ರ ಯ,
ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಾತ ಾಡುವವನು ಕೇಡು ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.*
20 ವಕ್ರ ಹೃ ದಯನು ಶುಭವನು್ನ ಪಡೆಯನು,
ಕೆಟ್ಟ ಾಲಿಗೆಯವನು ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.
21 ಮೂಖರ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವ್ಯ ಥೆ,
ಮೂಖರ್ನ ತಂದೆಗೆ ವ್ಯ ಸನ.
22 ಹಷರ್ಹೃ ದಯವು ಒಳೆ್ಳಯ ಔಷಧ,
ಕುಗಿ್ಗದ ಮನದಿಂದ ಅ ಾರೋಗ್ಯ.
23 ದುಷ್ಟ ನು ಲಂಚವನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು.
24 ವಿವೇಕಿಗೆ ಾನವೇ ಗುರಿ
ಾಗಿರುವುದು,
ಮೂಢನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯು ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಲೆಯುವುದು.
25 ಾನಹೀನ ಾದ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ,
ಾಯಿಗೆ ಕರಕರೆ.
26 ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ,
ಧಮಿರ್ಷ್ಠನಿಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಅಧಮರ್.
27 ಮಿತ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವವನು ಾನಿ,
ಾಂ ಾತ್ಮ ನು ವಿವೇಕಿ.
28 ಮೂಢನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರೆ ಾನಿಯೆಂತಲೂ,
ತುಟಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದರೆ ವಿವೇಕಿಯೆಂತಲೂ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
18 ನೆರೆಯವನಿ

18

ಾರ ನಡೆಯು ಾ್ತ,
ಸಮಸ್ತ ಸು ಾನಕೂ್ಕ ರೇಗುವನು.
2 ಮೂಢನಿಗೆ ವಿವೇಕವು ಅನಿಷ್ಟ;
ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಅವನಿಗಿಷ್ಟ.
3 ದು ಾಚಾರವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ಸರ;
ಅವ ಾನವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಧಿ ಾ್ಕರ.
4 ಸತು್ಪರುಷನ ನುಡಿಯು ಆಳ ಾದ ನೀರು,
ಾನದ ಬುಗೆ್ಗ, ಹರಿಯುವ ತೊರೆ.
5 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗಿ
ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಾ್ಯಯತಪಿ್ಪ ಸುವುದು ಅಧಮರ್.
6 ಾನಹೀನನ ತುಟಿಗಳು ಜಗಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ,
ಅವನ ಾಯಿ ಪೆಟು್ಟತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
7 ಾನಹೀನನಿಗೆ ಾಯಿ ಾಶ,
ತುಟಿಗಳು ಾಶ.
8 ಚಾಡಿಕೋರನ
ಾತುಗಳು ರುಚಿ ಾದ ತುತು್ತಗಳು,
1 ಜನರಲಿ್ಲ ಸೇರದವನು ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛ ನು

*

17:19 ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ

ಾತ ಾಡುವವನು ಕೇಡು ಬರ

ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅಥ ಾ ತನ್ನ

ಾಗಿಲನು್ನ ಎತ್ತರಿಸುವವನು

ಾ ಾಗುವನು.
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ಳಕೆ್ಕೕ ಇಳಿಯುವವು.

9 ಕೆಲಸಗಳ್ಳನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ.
10 ಯೆಹೋವನ

ಾಮವು ಬಲ ಾದ ಬುರುಜು,
ಶಿಷ್ಟ ನು ಅದರೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಭದ್ರ ಾಗಿರುವನು.
11 ಧನವಂತನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಯೆಂದು,
ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಡೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
12 ಭಂಗಕೆ್ಕ
ದಲು ಗವರ್ದ ಹೃ ದಯ,
ಾನಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೀನತೆ.
13 ಗಮನಿಸದೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವವನು,
ಮೂಖರ್ನೆಂಬ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
14 ಆತ್ಮ ವು ಾ್ಯ ಧಿಯನು್ನ ಸಹಿಸಬಲ್ಲದು,
ಆತ್ಮ ವೇ ನೊಂದರೆ ಸಹಿಸುವವರು ಾರು?
15 ವಿವೇಕಿಯ ಹೃ ದಯವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದು,
ಾನಿಯ ಕಿವಿಯು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದು.
16

ಾಣಿಕೆಯು ಅನುಕೂಲತೆಗೂ,
ಶಿ್ರ ೕಮಂತರ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ಪ್ರ ವೇಶಕೂ್ಕ ಾಧನ.
17
ದಲು ಾದಿಸುವವನು ಾ್ಯಯ ಾದಿ ಎಂದು ತೋರುವನು,
ಪ್ರ ತಿ ಾದಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪರೀ ಆಗುವುದು.
18 ಚೀಟು ಾಕುವುದರಿಂದ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಶಮನವೂ,
ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಯಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಯೂ ಆಗುವುದು.
19 ಬಲ ಾದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವುದಕಿ್ಕಂತ
ಅ ಾ್ಯಯಹೊಂದಿದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಗೆಲು್ಲವುದು ಅ ಾಧ್ಯ,
ಕೋಟೆಯ ಅಗುಳಿಗಳಂತೆ ಜಗಳಗಳು ಜನರನು್ನ ಅಗಲಿಸುತ್ತವೆ.
20 ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಉಣು್ಣವನು,
ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಫಲವನು್ನ ಾಕಷು್ಟ ತಿನು್ನವನು.
21 ಜೀವ ಮತು್ತ ಮರಣಗಳು ಾಲಿಗೆಯ ವಶ,
ವಚನಪಿ್ರ ಯರು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು,
22 ಪತಿ್ನ ಾಭವು ರತ್ನ ಾಭ,
ಅದು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹವೇ.
23 ಬಡವನು ಬಿನೆ್ನ ೖ ಸುವನು,
ಬಲಿ್ಲದನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಉಗ್ರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
24 ಬಹಳ ಗೆಳೆಯರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಾಶನ,
ಸಹೋದರನಿಗಿಂತಲೂ ಹತಿ್ತರ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಮಿತ್ರ ನುಂಟು.
1 ಕಪಟ

19

ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವ ಮೂಢನಿಗಿಂತಲೂ,
ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದರಿದ್ರ ನೇ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ.
2 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೋರುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ,
ದುಡುಕುವ ಾಲು ಾರಿತಪು ್ಪವುದು.
3 ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ತನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುವನು.
4 ಾಗ್ಯ ವಂತನಿಗೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಸೆ್ನೕಹಿತರು,
ಬಡವನಿಗೆ ಇದ್ದ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ದೂರ ಾಗುವನು.
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ಾ ಯು ಶಿ ಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಸು ಾ್ಳಡುವವನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳನು.
6 ಉ ಾರಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ಅನೇಕರು ಕೋರುವರು,
ಾನಶೂರನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಸೆ್ನೕಹಿತನಲ್ಲವೇ.
7 ಬಡವನನು್ನ ಬಂಧುಗಳೆ ಾ್ಲ ಹಗೆ ಾಡುವರು,
ೌದು, ಮಿತ್ರರೂ ಅವನಿಗೆ ದೂರ ಾಗುವರು.
ಅವರ ಬರೀ ಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕದು.
8 ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವವನು ತನಗೆ ಾನೇ ಮಿತ್ರ ನು,
ವಿವೇಕವನು್ನ ಾ ಾಡುವವನು ಮೇಲನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
9 ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಶಿ ಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಸು ಾ್ಳಡುವವನು ಾ ಾಗುವನು.
10 ಮೂಢನಿಗೆ ಸುಖಭೋಗ ಜೀವನ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ,
ಾಸನಿಗೆ ದೊರೆಗಳ ಮೇಲಣ ದೊರೆತನ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.
11 ಮನುಷ ್ಯ ನ ವಿವೇಕವು ಅವನ ಸಿಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಡಿ್ಡ,
ಪರರ ದೋಷವನು್ನ ಲ ಸದಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಭೂಷಣ.
12 ಾಜನ ರೋಷವು ಸಿಂಹದ ಗಜರ್ನೆ,
ಅವನ ದಯೆಯು ಪೈ ರಿನ ಇಬ್ಬ ನಿ.
13 ಾನಹೀನ ಾದ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಾನಿ,
ಜಗಳ ಾಡುವ ಹೆಂಡತಿಯು ತಟತಟನೆ ತೊಟಿ್ಟಕು್ಕವ ಹನಿ.
14 ಮನೆ ಾರು, ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯು ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ದೊರಕುವವು,
ವಿವೇಕಿನಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹವೇ.
15 ಮೈ ಗಳ್ಳತನವು ಾಢನಿದೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವುದು,
ಸೋ ಾರಿಯು ಹಸಿವೆಗೊಳು್ಳವನು.
16 ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುವವನು ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಾಲಿಸುವನು,
ನಡತೆಯನು್ನ ಲ ಸದವನು ಾಯುವನು.
17 ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಲಕೊಡುವವನು,
ಆ ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನೇ ಪ್ರ ತು್ಯ ಪ ಾರ ಾಡುವನು.
18 ಬುದಿ್ಧ ಬರುವುದೆಂಬ ನಿರೀ ಯಿಂದ ಮಗನನು್ನ ಶಿ ಸು,
ಾಳು ಾಡಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಬೇಡ,
19 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ತನ ಾಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ,
ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರ ತಿ ಾರಿಯೂ ಬಿಡಿಸಬೇ ಾಗುವುದು.
20 ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಕೇಳು, ಉಪದೇಶವ ಾ್ನಲಿಸು,
ಮುಂದೆ ಾನಿ ಾಗುವಿ.
21 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳಿವೆ,
ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಈಡೇರುವುದು.
22 *ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಬಯಸುವಂಥದು್ದ ನಿಷೆ್ಠ
ಾಗಿದೆ,
5 ಸುಳು್ಳ

ಬಡವ ಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಾಯಕವು,
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವನು,
ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದು.

23 ಯೆಹೋವನ ಭಯವು ಜೀವ

*

19:22 ಅಥ ಾ ಇಷ್ಟ ವು ಔ ಾಯರ್ದ ಪ್ರ

ಾಣ, ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸು ಾ್ಳಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನೇ ಲೇಸು.
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24 ಮೈ ಗಳ್ಳನು

ಾತೆ್ರ
ಳಗೆ ಕೈ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ತಿರುಗಿ ಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತರ ಾರನು.
25 ಧಮರ್ನಿಂದಕನಿಗೆ ಪೆಟು್ಟಹೊಡೆ, ನೋಡಿದ ಅವಿವೇಕಿ ಜಾಣ ಾಗುವನು,
ವಿವೇಕಿಯನು್ನ ಗದರಿಸು, ಾನೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸುವನು.
26 ತಂದೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು, ಾಯಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವ ಮಗನು,
ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
27 ಮಗನೇ, ಬುದಿ್ಧ ಾದಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವುದನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು.
28 ನೀಚ ಾ ಯು ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವನು,
ದುಷ್ಟರ ಾಯಿ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ನುಂಗುವುದು.
29 ಧಮರ್ನಿಂದಕರಿಗೆ ದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್ ಸಿದ್ಧ,
ಮೂಢರ ಬೆನಿ್ನ ಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಖಂಡಿತ.
1
2
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ಾ್ರ ಾರಸವು ಪರಿ ಾಸ್ಯ, ಮದ್ಯ ವು ಕೂ ಾಟ,
ಇವುಗಳಿಂದ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಹೋಗುವವನು ಾನಿಯಲ್ಲ.

ಾಜನು ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಭಯಂಕರನು,
ಅವನನು್ನ ಕೆಣಕುವವನು ತನಗೇ ಕೆಡುಕು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
3 ಾ್ಯ ಜ ್ಯಕೆ ್ಕ ದೂರವಿರುವವನು
ಾನಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನು,
ಜಗಳವು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮೂಖರ್ನಿಗೂ ಸಹಜ.
4 ಮೈ ಗಳ್ಳನು ಮಳೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಉಳುವುದಿಲ್ಲ,
ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಪೇ ಸಲು ಏನು ಸಿಕಿ್ಕೕತು?
5 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹೃ ದಯಸಂಕಲ್ಪವು ಆಳ ಾದ ಾವಿಯ ನೀರು.
ಆದರೆ ವಿವೇಕಿಯು ಅದನು್ನ ಸೇದಬಲ್ಲ ನು.
6 ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರು ಬಹಳ ಜನರು,
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವನು?
7 ಸದ್ಧಮಿರ್ಯು ನಿದೋರ್ಷ ಾಗಿ ನಡೆಯುವನು,
ಅವನು ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಾಗ್ಯ ವಂತರು.
8 ಾಜನು ಾ್ಯ
ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ,
ತನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ಸಕಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ತೂರುವನು.
9 “ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
10 ತೂಕದ ಕಲ್ಲ ನೂ್ನ, ಅಳತೆಯ ಾತೆ್ರ ಯನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು,
ತಗಿ್ಗಸುವುದು ಇವೆರಡೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
11 ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಾದರೂ ಶುದ್ಧವೂ, ಸತ್ಯ ವೂ ಆದ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ,
ತನ್ನ ಗುಣವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
12 ಕೇಳುವ ಕಿವಿ, ನೋಡುವ ಕಣು್ಣ,
ಇವೆರಡನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ.
13 ನಿ ಾ್ರ ನಿರತ ಾಗಿರಬೇಡ! ಬಡವ ಾದೀಯೆ,
ಕಣು್ಣ ತೆರೆ! ಆ ಾರದಿಂದ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವಿ.
14 ಕೊಳು್ಳವವನು, “ಚೆ ಾ್ನ ಗಿಲ್ಲ, ಚೆ ಾ್ನ ಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,

ಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು?
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ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತನೆ.
ಾಶಿ ಉಂಟು,
ಆದರೆ ಾನದ ತುಟಿಗಳೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಆಭರಣ.
16 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಹೊಣೆ
ಾದವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೋ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಾದವನನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತ ಾಡಿಕೋ.
17
ೕಸದಿಂದ ಸಿಕಿ್ಕದ ಆ ಾರವು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ರುಚಿ,
ಆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಾಯಿ ಮರಳಿನಿಂದ ತುಂಬುವುದು.
18 ಉದೆ್ದೕಶಗಳು ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯಿಂದ ನೆರವೇರುವವು,
ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧವನು್ನ ನಡಿಸು.
19 ಚಾಡಿಕೋರನು ಗುಟ್ಟ ನು್ನ ರಟು್ಟ
ಾಡುವನು,
ಆದುದರಿಂದ ತುಟಿ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯದವನ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.
20 ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಶಪಿಸುವವನ ದೀಪವು,
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಆರಿಹೋಗುವುದು.
21
ದಲು ಬೇಗನೆ ಾಚಿಕೊಂಡ ಸ್ವತು್ತ,
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು.
22 ಕೇಡಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು ಅನ್ನಬೇಡ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರು, ಆತನೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.
23 ತೂಕದ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು, ತಗಿ್ಗಸುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿ ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.
24 ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಗತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿರುವಲಿ್ಲ,
ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾನು?
25 “ಇದು ದೇವರಿ ಾಗಿ” ಎಂದು ದುಡುಕಿ ಹರಕೆ ಾಡುವುದು,
ಹರಕೆಯನು್ನ ಹೊತ್ತಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಾಡುವುದು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಉರುಲು.
26 ಾನಿ
ಾದ ಅರಸನು ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕಣದ ಗುಂಡನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ತೂರಿಬಿಡುವನು.
27 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಆತ್ಮ ವು ಯೆಹೋವನ ದೀಪ ಾಗಿದೆ,
ಅದು ಅಂತರಂಗವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
28 ಾಜನ ಕೃ ಾಸತ್ಯ ತೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಾಯುವವು,
ಅವನ ಕರುಣೆಯೇ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಆ ಾರ.
29 ಯುವಕರಿಗೆ ಬಲವು ಭೂಷಣ,
ಮುದುಕರಿಗೆ ನರೆಯು ಒಡವೆ.
30 ಾಯ ಾಡುವ ಪೆಟು್ಟ ಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವುದು,
ಏಟುಗಳು ಅಂತರಂಗವನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವುದು.
15 ಹೊನು್ನ ಉಂಟು, ಹವಳದ

1
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ಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳಂತೆ ಇವೆ,
ಆತನು ತನಗೆ ಬೇ ಾದ ಕಡೆಗೆ ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
2 ನರನ ನಡತೆಯು ಸ್ವಂತ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಸರಿ
ಾಗಿ ಾಣುತ್ತವೆ,
ಯೆಹೋವನು ಹೃ ದಯಗಳನೆ್ನೕ ಪರೀ ಸುವನು.
3 ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತಲೂ ನೀತಿ ಾ್ಯ ಯಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
4 ಗವರ್ದ ದೃ ಷಿ ್ಟ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಹೃ ದಯ, ದುಷ್ಟರ ಾಗ್ಯ,
ಇವು ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧ.

ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 21:4
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5 ಶ್ರ ಮಶೀಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯತ್ನ ಗಳಿಂದ ಸಮೃ ದಿ,್ಧ

ಆತುರಪಡುವವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೊರತೆಯೇ.

6 ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಂಪತು್ತ ಹಬೆಯಂತೆ ಅಸಿ್ಥರ,

ಮೃ ತು್ಯ ಾಶದಂತೆ ಾಶಕರ.
ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವ ಾರಣ,
ಅವರ ಬ ಾ ಾ್ಕರವು ಅವರನೆ್ನೕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
8 ದೋಷಿಯ ಾರಿ ಡೊಂಕು;
ಶುದ್ಧನ ನಡತೆ ಸರಳ.
7 ದುಷ್ಟರು

9 ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಂಟಿಯ

ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಾಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದೇ ಲೇಸು.
10 ದು ಾತ್ಮ ನು ಕೇಡಿನ ಮೇಲೇ ಮನಸಿ್ಸಡುವನು
ನೆರೆಯವನಿಗೂ ದಯೆತೋರಿಸನು.
11 ಧಮರ್ನಿಂದಕನಿಗೆ ದಂಡನೆ
ಾದರೆ ನೋಡಿದ ಮೂಢನೂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು,
ಾನಿಗೆ ಶಿ
ಾದರೆ ಾನೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
12 ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು ಅಧಮಿರ್ಯ ಮನೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷ

್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದು,
ಅಧಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅವರನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ತಳು್ಳವನು.
13 ಬಡವನ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನು,
ಾನೇ
ರೆಯಿಡು ಾಗ ಾರೂ ಉತ್ತರಕೊಡರು.
14 ಗುಪ್ತ ಬಹು ಾನವು ಕೋಪವ ಾ್ನರಿಸುವುದು,
ಮಡಲಲಿ್ಲಟ ್ಟ ಲಂಚವು ಕೊ್ರ ೕಧವನು್ನ ಅಣಗಿಸುವುದು.
15 ಾ್ಯ ಯ ಾಗರ್ವು ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಸಂತೋಷ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಕೇಡು.
16 ಾನ ಾಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪದವನಿಗೆ,
ಪೆ್ರ ೕತಸಮೂಹವೇ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾ್ಥನ.
17 ಭೋ

ಾಸಕ್ತನು ಕೊರತೆಪಡುವನು,
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧ ತೈ ಲವನು್ನ ಆಶಿಸುವವನು ನಿ ಾರ್ಗ್ಯ ಾಗುವನು.
18 ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಾಗಿ ದುಷ್ಟ ನೂ,
ಸತ್ಯ ವಂತರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹಿಯೂ ದಂಡನೆಗೆ ಈ ಾಗುವರು.
19 ಾಡುವ ಜಗಳಗಂಟಿಯ ಸಹ ಾಸಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಾಡಿನ ಾಸವೇ ಲೇಸು.
20 ಾನಿಯ ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯು ಮತು್ತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಸಂಪತು್ತ ಇರುವವು,
ಾನಹೀನನು ಇದ್ದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು.
21 ನೀತಿ ಮತು್ತ ಕೃ ಪೆಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವವನು

ಜೀವ ಮತು್ತ ಕೀತಿರ್ಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
ಾನಿಯು ಬಲಿಷ್ಠರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ,
ಅವರು ನಂಬಿದ್ದ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವನು.
23 ತನ್ನ ಾಯನೂ್ನ, ಾಲಿಗೆಯನೂ್ನ ಾಯುವವನು
ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
24 “ಧಮರ್ನಿಂದಕ” ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿದ ಅಹಂ ಾರಿ
ಾಗಿ,
ಗವರ್ ಮತು್ತ ಮದದಿಂದ ಪ್ರ ವತಿರ್ಸುವನು.
25 ಸೋ ಾರಿಯ ಆಶೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು,
22
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ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 22:14

ಅವನ ಕೈ ಗಳು ದುಡಿಯ ಾರವು.

26 ಧಮಿರ್ಯು ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ ಕೊಡುವನು,

ಲೋಭಿಯು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಆಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.

27 ದುಷ್ಟರ ಯಜ್ಞವೇ ಅಸಹ್ಯ,

ಅದನು್ನ ದುಬುರ್ದಿ್ಧಯಿಂದ ಅಪಿರ್ಸುವುದು ಮತೂ್ತ ಅಸಹ್ಯ.
ಾ ಯು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು,
ಕೇಳಿದ್ದನೆ ್ನೕ ಹೇಳುವವನ ಾ ಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
29 ದುಷ್ಟ ನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಲಜೆ್ಜಯಿಲ್ಲ,
ಸತ್ಯ ವಂತನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವನು.
30
ಾವ ಾನವೂ, ಾವ ವಿವೇಕವೂ,
ಾವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಯೆಹೋವನೆದುರಿಗೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
31 ಅಶ್ವಬಲವು ಯುದ್ಧದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಜಯವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.
28 ಸುಳು್ಳ

1 ಬಹುಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ,
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ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸತಿ್ಕೕತಿರ್ಯು ಅಮೂಲ್ಯ.

2 ಬಡವರು ಮತು್ತ ಸಿರಿವಂತರು ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಎದುರುಬದು

ಯೆಹೋವನೇ ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದನು.

3 ಜಾಣನು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವನು,

ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,

ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಷ್ಟಪಡುವನು.
ಾನ ಮತು್ತ ಜೀವಗಳು
ದೀನ ಾವಕೂ್ಕ, ಯೆಹೋವನ ಭಯಕೂ್ಕ ಫಲ.
5 ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳ ಗಳೂ, ಉರುಲುಗಳೂ ತುಂಬಿವೆ,
ತನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಅವುಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವನು.
6 ನಡೆಯಬೇ ಾದ
ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಶಿ ಸು,
ಮುಪಿ್ಪ ನಲಿ್ಲಯೂ ಓರೆ ಾಗರು.
7 ಬಲಿ್ಲದನು ಬಡವನಿಗೆ ಒಡೆಯ,
ಾಲ ಾರನು ಾಲಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಸೇವಕ.
8 ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯ ವನು,
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ದಂಡವು ಅವನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.
9ದ
ಾದೃ ಷಿ ್ಟಯವನು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು,
ತನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೆ.
10 ಧಮರ್ನಿಂದಕನನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗಳವು ತೊಲಗುವುದು,
ೌದು, ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವು ತೀರಿ ಅವ ಾನವು ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.
11 ಹೃ ದಯಶುದಿ್ಧಯನು್ನ ಅಪೇ ಸುವ ಮತು್ತ ಸವಿ ಾತ ಾಡುವ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ
ಾಜನ ಸೆ್ನೕಹವು ದೊರೆಯುವುದು.
12 ಯೆಹೋವನ ಕಣು್ಣ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಾವಲು,
ಆತನು ವಂಚಕನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು.
13 “ಹೊರಗೆ ಸಿಂಹವಿದೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಂದಿ್ದತು”
ಎಂಬುದು ಸೋ ಾರಿಯ ನೆವ.
14 ಜಾರಸಿ್ತ ೕಯ ಾಯಿ ಆಳ ಾದ ಹಳ್ಳ,
್ರ
4 ಧನ,
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟ ನೆ ್ನಬಿ್ಬ ಸಿದವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು.

15 ಮೂಖರ್ತನವು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಸಹಜ,

ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬೆತ್ತವು ಅದನು್ನ ತೊಲಗಿಸುವುದು.
ಾಭ ಾ್ಕಗಿ ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನಿಗೂ,
ಸಿರಿವಂತರಿಗೆ ಲಂಚಕೊಡುವವನಿಗೂ ಕೊರತೆಯೇ ಗತಿ.
ಾನಿಗಳ ಾತುಗಳು
17 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಾನಿಗಳ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು,
ನನ್ನ ಾನಬೋಧೆಗೆ ಮನಸು್ಸ ಕೊಡು.
18 ನೀನು ಆ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತ,
ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ.
19 ನೀನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಕೆಂದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಈ ದಿನ ನಿನಗೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
20 ಸತ್ಯ ವಚನಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಯ ಾಥರ್ವೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ವಚನಗಳನೆ್ನೕ ಅರಿಕೆ ಾಡುವಂತೆ,
21 ಸತ್ಯ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಇದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ನಿನ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವೆನ ಾ್ಲ.
22 ಬಡವರಿಗೆ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನು್ನ ಸೂರೆ
ಾಡಬೇಡ,
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದರಿದ್ರರನು್ನ ತುಳಿಯಬೇಡ.
23 ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ನಡೆಸಿ,
ಾಳು ಾಡಿದವರ ಜೀವವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು.
24 ಕೋಪಿಷ್ಠನ ಸಂಗಡ ಸೆ್ನೕಹ ಬೆಳಸಬೇಡ,
ಸಿಟು್ಟ ಾರನ ಸಹ ಾಸ ಾಡಬೇಡ.
25
ಾಡಿದರೆ ಅವನ ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಉರುಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ನೋಡಿಕೋ.
26
ಾತುಕೊಟು್ಟ ಾಲಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾಗುವವರಲಿ್ಲ,
ನೀನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಬೇಡ,
27 ಆ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂ ಾಗದಿರಲು,
ಾಲಕೊಟ್ಟವನು ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದು ಬೇಕೇ?
28 ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಕಿದ ಪೂವರ್ ಾಲದ ಮೇರೆಯನು್ನ ಾಟಬೇಡ.
29 ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಚಾತುಯರ್ವುಳ್ಳವನನು್ನ ನೋಡು,
ಇಂಥವನು ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವನೇ ಹೊರತು,
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ.
16 ಸ್ವಂತ
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1 ನೀನು ಅಧಿಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು

ನಿನ್ನ ಮುಂದಿಟಿ್ಟರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
2 ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕತಿ್ತ ಾಕಿಕೋ.
3 ಅವನ ರುಚಿಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ,
*

23:1 ನಿನ್ನ ಮುಂದಿಟಿ್ಟರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮುಂದಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಮರೆಯದಿರು.

ಾಗಿರು.*

ಾಗಿರು. ಅಥ ಾ

ಾಗ,

ಾರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಮರೆಯದಿರು ಅಥ ಾ

ಾರ
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ಅದು
ೕಸದ ಆ ಾರವೇ ಸರಿ.
ಾಶೆಯಿಂದ ದುಡಿಯಬೇಡ,
ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಬೇಡ.

4 ದುಡಿ್ಡ

5 ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯು ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತದೋ?

ಐಶ್ವಯರ್ವು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಾಯ ಾಗುವುದು,
ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಾರುವ ಹದಿ್ದನಂತೆ,
ಅದು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದೆ.
6 ಲೋಭಿಯ ಅನ್ನವನು್ನ ಉಣ್ಣದಿರು,
ಅವನ ರುಚಿಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.
7 ಅವನು ತನ್ನ ಒಳಗಿನ
ೕಚನೆಯಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ,
ಉಣು್ಣ, ಕುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಲ್ಲ.
8 ನೀನು ತಿಂದ ತುತ್ತನು್ನ ಕಕಿ್ಕಬಿಡುವಿ,
ನಿನ್ನ ಸವಿ ಾತುಗಳು ವ್ಯ ಥರ್.
9 ಮೂಢನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳ ವಿವೇಕವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.
10 ಪೂವರ್ ಾಲದ ಮೇರೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಡ,
ಅ ಾಥರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ನುಗ್ಗಬೇಡ.
11 ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ಬಲ ಾಲಿ
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಅವರಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವನು.
12 ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
13 ಹುಡುಗನ ಶಿ ಗೆ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಡ,
ಅವನು ಬೆತ್ತದ ಏಟಿಗೆ ಾಯನು.
14 ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆ,
ಅವನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಬೀಳದಂತೆ ಾ ಾಡು.
15 ಕಂ ಾ, ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಾನವುಂಟಾದರೆ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೂ ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗುವುದು.
16 ೌದು, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನೀತಿಯ ನುಡಿಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ
ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮ ವು ಹಿಗು್ಗವುದು.
17 ಾಪಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು.
18 ಒಂದು ಾಲ ಉಂಟು,
ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗದು.
19 ಕಂ ಾ, ಕೇಳು, ಾನವಂತ ಾಗಿರು,
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಾನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿಸು.
20 ಕುಡುಕರಲಿ್ಲಯೂ,
ಅತಿ ಾಂಸಭಕ್ಷಕರಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರದಿರು.
21 ಕುಡುಕರು, ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರು ದುಗರ್ತಿಗೆ ಬರುವರು,
ನಿ ಾ್ರ ಸಕಿ್ತಯು ಹರಕು ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸುವುದು.
22 ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು,
ಮುಪಿ್ಪ ನಲಿ್ಲಯೂ ಾಯಿಯನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಬೇಡ.
23 ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಎಂದರೆ ಾನ, ಸುಶಿ , ವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ,
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ಾರಿ ಬಿಡಬೇಡ.

24 ಧಮಿರ್ಯ ತಂದೆಯು ಅತಿ ಸಂತೋಷಪಡುವನು,

ಾನಿಯನು್ನ ಹೆತ್ತವನು ಅವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.

ಾಯಿಗಳು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳ್ಳಲಿ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೆತ್ತವಳು ಆನಂದಪಡಲಿ.
26 ಕಂ ಾ, ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ.
27 ಸೂಳೆಯು ಆಳ ಾದ ಹಳ್ಳ,
ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಗುಂಡಿ.
28 ೌದು, ಕಳ್ಳನಂತೆ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತಳೆ,
ಜನರಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸು ಾ್ತಳೆ.
29 ಅಯ್ಯ
್ಯೕ ಅನು್ನವವರು ಾರು?
ಅಕಟಾ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವವರು ಾರು?
ಾರು ಜಗಳ ಾಡು ಾ್ತರೆ?
ಾರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ?
ಾರು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಾಯಪಡು ಾ್ತರೆ?
ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರು ಾರು?
30 ಅವರು ಮಿಶ್ರ ಮದ್ಯ ಾ ಾಸಕ್ತ ಾಗಿ,
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಾಲಹರಣ ಾಡುವವರೇ.
31 ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕೆಂಪಗೆ ಥಳಥಳಿಸುವ
ಾ್ರ ಾರಸದ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಡಬೇಡ.
ಅದು ಗಂಟಲಿನೊಳಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ
32 ಆಮೇಲೆ ಾವಿನಂತೆ ಕಚು್ಚತ್ತದೆ,
ೌದು, ಾಗರ ಾವಿನ ಾಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತದೆ.
33 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಇಲ್ಲದ್ದನೆ ್ನೕ ಾಣುವುದು,
ಮನಸು್ಸ ವಿಪರೀತಗಳನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವುದು.
34 ನೀನು ಸಮುದ್ರ ದ ನಡುವೆ
ಾಗಲಿ,
ಹಡಗಿನ ಕಂಬದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಮಲಗಿರುವವನಂತೆ ಇರುವಿ.
35 ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದರೂ ನೋ ಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಬಡಿದರೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ,
ಾ ಾಗ ಎಚೆ್ಚತೆ್ತೕನು? ಪುನಃ ಅದನೆ್ನೕ ಹುಡುಕೇನು ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.
25 ನಿನ್ನ ತಂದೆ

1 ಕೆಟ್ಟ ವರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ,

24

ಅವರ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.
ೕಚಿಸುತಿ್ತರುವುದು,
ಅವರ ತುಟಿಯು ಾನಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು.
3 ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ ಾನವೇ ಾಧನ,
ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವಿವೇಕವೇ ಆ ಾರ,
2 ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ

ಾದ ಎ ಾ್ಲ,
ಇಷ್ಟ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದಕೆ್ಕ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ಉಪಕರಣ.
ಾನಿಗೆ ಾ್ರ ಣ,

4 ಅದರ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಅಮೂಲ್ಯ

5
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ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಬಹು ಬಲ.
ಾ್ರಲೋಚನೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧವನು್ನ ನಡೆಸು,
ಬಹು ಸುಮಂತಿ್ರ ಗಳು ಇರುವಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಣೆಯಿರುವುದು.
ಾನವು ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ನಿಲುಕದು,
ಅವನು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಯಿಬಿಡ ಾರನು.

6 ಮಂ
7

8 ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವವನು,

ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಾಪವೇ,
ಧಮರ್ನಿಂದಕನು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
10 ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಳಲಿಹೋದರೆ,
ನಿನ್ನ ಬಲವೂ ಇಕ್ಕಟೆ್ಟೕ.
11 ಕೊಲೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವರನು್ನ ರ ಸು,
ಸಂ ಾರಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದವರನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು.
12 “ಇದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೀನು ನೆವ ಹೇಳಿದರೆ,
ಹೃ ದಯಶೋಧಕನು ಗ್ರ ಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಾಯು ಾತನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಕಮರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡದೆ ಬಿಟಾ್ಟ ನೇ?
13 ಕಂ ಾ, ಜೇನು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ,
ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿಯಷೆ್ಟ, ಅದನು್ನ ತಿನು್ನ.
14 ಾನವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ,
ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಫಲ ಾಲ ಬರುವುದು,
ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗದು.
15 ದುಷ್ಟ ನೇ, ಶಿಷ್ಟ ನ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಚು ಾಕಬೇಡ,
ಅವನ ನಿ ಾಸವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಬೇಡ.
16 ಶಿಷ್ಟ ನು ಏಳು ಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮತೆ್ತ ಏಳುವನು,
ದುಷ್ಟ ನು ಕೇಡಿನಿಂದ ಬಿದೆ್ದೕಹೋಗುವನು.
17 ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಬಿದ್ದರೆ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ,
ಎಡವಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಹಷಿರ್ಸದಿರಲಿ.
18 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಹಷರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡು,
ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಾನು.
19 ಕೆಡುಕರ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಳ್ಳದಿರು,
ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರು.
20 ಕೆಟ್ಟ ವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಲವು ಾರದು,
ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರಿಯೇ ಹೋಗುವುದು.
21 ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಜನಿಗೂ ಭಯಪಡು,
ತಿರುಗಿಬೀಳುವವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.
22 ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿಧಿಸುವ ವಿಪತು್ತ ಫಕ್ಕನೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು,
ಅವರಿಂ ಾಗುವ ಾಶವು ಾರಿಗೆ ತಿಳಿದೀತು?
9 ಮೂಖರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು

ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಾನಿಗಳ ಾತುಗಳು:
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವು ಧಮರ್ವಲ್ಲ.

23 ಇವು ಕೂಡ
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ಾವನು ಅಧಮಿರ್ಗೆ, “ನೀನು ಧ ಾರ್ತ್ಮ ನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ,
ಅವನನು್ನ ಜನರು ಶಪಿಸುವರು, ಪ್ರ ಜೆಗಳು ದೂಷಿಸುವರು.
25 ದುಷ್ಟ ನನು್ನ ಗದರಿಸುವವರಿ ಾದರೋ ಶುಭ ಾಗುವುದು,
ಸುಖಕರ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ ಲಭಿಸುವುದು.
26 ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಉತ್ತರವು,
ತುಟಿಗೆ ಮುದು್ದ.
27 ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು,
ನಂತರ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸು,
ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ.
28 ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಬೇಡ,
ಾತಿನಿಂದ
ೕಸ ಾಡಬೇಡ.
29 “ಅವನು ನನಗೆ
ಾಡಿದಂತೆ ಾನೂ ಅವನಿಗೆ ಾಡುವೆನು,
ಅವನು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು” ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
30 ಸೋ ಾರಿಯ ಹೊಲದ ಮೇಲೆಯೂ,
ಬುದಿ್ಧಹೀನನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಾದು ಹೋದೆನು.
31 ಆ ಾ, ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು,
ಕಳೆಗಳು ಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು,
ಅದರ ಕಲಿ್ಲ ನ ಗೋಡೆಯು ಾ ಾಗಿತು್ತ.
32 ಆಗ ಾನು ನೋಡಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು,
ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಶಿ ತ ಾದೆನು.
33 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ದ, ಇನು್ನ ತುಸ ತೂಕಡಿಕೆ,
ಇನೂ್ನ ಕೊಂಚ ನಿದೆ್ದ ಾಗಿ ಕೈ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ ಾ?
34 ಬಡತನವು ಾರಿಗಳ್ಳನ ಾಗೂ,
ಕೊರತೆಯು ಪಂಜುಗಳ್ಳನಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.
24

25
ಸೊಲೊ ೕನನ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
1 ಇವು ಕೂಡ ಸೊಲೊ
ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಲೇಖಕರು
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ಬರೆದರು.
2 ವಿಷಯವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡುವುದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ,
ವಿಷಯವನು್ನ ವಿಮಶೆರ್ ಾಡುವುದು ಾಜರ ಹಿರಿಮೆ.
3 ಆ ಾಶವು ಉನ್ನತ, ಭೂಮಿಯು ಅ ಾಧ,
ಾಜರ ಹೃ ದಯವು ಅಗೋಚರ.
4 ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕಲ್ಮ ಷವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ,
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಾತೆ್ರ ಾಗುವುದು.
5 ಾಜನ ಸಮು್ಮ ಖದಿಂದ ದುಷ್ಟರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ,
ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಧಮರ್ದಿಂದ ಸಿ್ಥರ ಾಗುವುದು.
6 ಾಜನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
ಶಿ್ರ ೕಮಂತರಿಗೆ ಏಪರ್ಡಿಸಿರುವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
7
ನೀನು
ಪ್ರ ಭುವನು್ನ
ದಶರ್ನ ಾಡುತಿ್ತರಲು
ಅವನ
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ
ಕೆಳಗಣ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ನೂಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
“ಇನೂ್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾ” ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಲೇಸು.
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8 ದುಡುಕಿ ನೆರೆಯವನ ಮೇಲೆ

ಾ್ಯ ಜ ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ,
ಅವನು ನಿನ್ನ ಾನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡಬಲೆ್ಲ, ನೋಡಿಕೋ.
9 ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿದವನ ಸಂಗಡಲೇ ಅದನು್ನ ಚಚಿರ್ಸು,
ಒಬ್ಬ ನ ಗುಟ್ಟ ನೂ್ನ ಬಯಲು ಾಡಬೇಡ.
10 ಅದನು್ನ ಕೇಳುವವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿ ಾನು,
ನಿನಗೆ ಬಂದ ಅಪಕೀತಿರ್ಯು ಹೋಗದು.
11 ಸಮ
ೕಚಿತ ಾದ ಾತುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ
ಖಚಿತ ಾದ ಬಂ ಾರದ ಹಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಸ ಾನ.
12 ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟು್ಟ ವ ಬುದಿ್ಧ ಾದವು
ಹೊನಿ್ನ ನ ಮುರುವಿಗೂ, ಅಪರಂಜಿಯ ಆಭರಣಕೂ್ಕ ಸ ಾನ.
13 ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ* ಹಿಮದ ಶೀತವು ಹೇಗೋ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಆಪ್ತದೂತನು ಾಗೆಯೇ ಹಿತ.
ಾಳಿಯ
ೕಡಗಳು ಹೇಗೋ,
ಾನಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಸು ಾ್ಳಡಿ ಜಂಬ ಾಡುವವನೂ ಾಗೆಯೇ.
15 ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಭುವನೂ್ನ ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸಬಹುದು,
ಮೃ ದುವಚನವು ಎಲುಬನು್ನ ಮುರಿಯುವುದು.
16 ಜೇನು ಸಿಕಿ್ಕತೋ? ಮಿತ ಾಗಿ ತಿನು್ನ,
ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿಂದರೆ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟೕಯೇ.
17 ನೆರೆಯವನು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹಗೆ ಾಡದ ಾಗೆ,
ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಪರೂಪ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡು.
18 ನೆರೆಯವನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳುವವನು,
ಚಮಟಿಕೆ, ಕತಿ್ತ, ಚೂ ಾದ ಾಣ ಇವುಗಳೇ.
19 ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಿಯಲಿ್ಲಡುವ ನಂಬಿಕೆಯು,
ಮುರುಕಹಲು್ಲ ಮತು್ತ ಜಾರುವ ಾಲು.
20 ಮನಗುಂದಿದವನಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಾಡುವುದು
ಚಳಿದಿನದಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟ ತೆಗೆದಂತೆ,
ಾಯಕೆ್ಕ† ಹುಳಿಹೊಯ್ದಂತೆ.
14 ಬರೀ

21 ನಿನ್ನ ವೈ ರಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನವಿಡು,

ಾ

ಾರಿದ್ದರೆ ನೀರುಕೊಡು,

ಾಗುವುದು.‡
ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲಕೊಡುವನು.
23 ಉತ್ತರದ ಾಳಿ ಮಳೆ ಬರ ಾಡುವುದು,
ಚಾಡಿಯ ಾಲಿಗೆ ಕೋಪದ ಮುಖ ಾಡುವುದು.
24 ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಂಟಿಯ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಾಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದೇ ಲೇಸು.
25 ಬಳಲಿ ಾ
ಾರಿದವನಿಗೆ ತಣಿ್ಣೕರು ಹೇಗೋ,
ದೇ ಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾಚಾರವು ಾಗೆಯೇ.
26 ದುಷ್ಟರಿಂದ ಸೋತ ಶಿಷ್ಟ ನು,
ಾಳು ಾವಿ ಮತು್ತ ತುಳಿ ಾಡಿದ ಒರತೆ.
27 ಜೇನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ತಿನು್ನವುದು ಹಿತವಲ್ಲ,
22 ಹೀಗೆ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿದಂ

*

25:13 ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ. † 25:20 ಾಯಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ಸೋಡಉಪಿ್ಪ ಗೆ. ‡ 25:22 ಹೀಗೆ ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿದಂ ಾಗುವುದು. ಅಥ ಾ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಅವ ಾನಗೊಳಿಸುವಿ.
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ಾನವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ೕಚಿಸುವುದು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು
ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದ ಾಳೂರಿಗೆ ಸ ಾನ.

ಾನವಲ್ಲ.

ಸ್ವಂತ

28 ಆತ್ಮ ವನು್ನ

1 ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಮ, ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಹೇಗೋ,
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ಾಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಾ ಾಡುವ ಾನಕಿ್ಕಯ ಾಗೆ,
ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಪವು ಎರಗಿ ನಿಲ್ಲದು.
3 ಕುದುರೆಗೆ ಚಬುಕು, ಕತೆ್ತಗೆ ಕಡಿ ಾಣ,
ಮೂಢನ ಬೆನಿ್ನ ಗೆ ಬೆತ್ತ.
4 ಮೂಢನ ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ಸರಿ
ಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡ,
ನೀನೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದೀಯೆ.
5 ಮೂಢನ ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ಸರಿ
ಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು,
ತನ್ನ ನು್ನ ಾನಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂ ಾನು.
6 ಮೂಢನ ಮೂಲಕ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸುವವನು,
ತನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಾನೇ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇಡನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು.
7 ಮೂಢನ ಾಯಿಯ ಾನೋಕಿ್ತಯು,
ೕ ಾಡುವ ಕುಂಟ ಾಲು.
8 ಮೂಢನಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಾನವು,
ಕವಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ಕಲಿ್ಲ ನ ಾಗೆ.
9 ಮೂಢನ ಾಯಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಾನೋಕಿ್ತಯು,
ಕುಡುಕನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಮುಳು್ಳ ಗೋಲಿನ ಾಗೆ.
10 ಮೂಢರನೂ್ನ, ತಿರು ಾಡುವವರನೂ್ನ* ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆಯುವವನು,
ಾರಿಗೋ ತಗಲಲಿ ಎಂದು ಾಣವನು್ನ ಎಸೆಯುವವನಂತೆ. †
ಮೂಢನಿಗೆ

ಾನವು

2 ಕುಪ್ಪಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಗುಬಿ್ಬಯಂತೆ,

11

ಾಯಿ ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ನೆಕು್ಕವುದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ,
ಮೂಢನು ಾನು ಾಡಿದ ಮೂಖರ್ತನವನೆ್ನೕ ಪುನಃ ಾಡುವನು.
12 ಾನೇ ಾನಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ನೋಡು,
ಅಂಥವನಿಗಿಂತಲೂ ಮೂಢನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಡಬಹುದು.
13 “ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವಿದೆ,
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದೆ” ಎಂಬುದು ಸೋ ಾರಿಯ ನೆವ.
14 ಕದವು ತಿರುಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ,
ಾಗೆ ಸೋ ಾರಿಯು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡುತಿ್ತರುವನು.
15 ಸೋ ಾರಿಯು ಾತೆ್ರ
ಳಗೆ ಕೈ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ತಿರುಗಿ ಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರ ತರ ಾರದಷು್ಟ ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
16 ವಿವೇಕದಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಡಬಲ್ಲ ಏಳು ಜನರಿಗಿಂತಲೂ,
ಾನೇ ಾನಿಯೆಂದು ಸೋ ಾರಿಯು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
17 ಒಬ್ಬ ನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಪರರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿ ರೇಗಿಕೊಳು್ಳವುದು,
ಾಯಿಯ ಕಿವಿಹಿಡಿದ ಾಗೆ.
18 ನೆರೆಯವನನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿ, “ತ ಾಷೆಗೋಸ್ಕರ,
*

26:10 ತಿರು ಾಡುವವರನೂ್ನ ಅಥ ಾ ಕುಡುಕರನು್ನ
ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾಯಪಡಿಸುವವನಂತೆ.

†
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ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 26:19

948
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ಾಡಿದೆನ ಾ್ಲ” ಎನು್ನವವನು,

19 ಕೊಳಿ್ಳ ಗಳನೂ್ನ, ಅಂಬುಗಳನೂ್ನ,

ಾವನೂ್ನ ಬೀರುವ,
ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚನ ಾಗೆ.
20 ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದು,
ಚಾಡಿಕೋರನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗಳ ಶಮನ ಾಗುವುದು.
21 ಕೆಂಡಕೆ್ಕ ಇದ್ದಲು, ಉರಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ,
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ದ ಕಿಚ್ಚನೆ ್ನಬಿ್ಬ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಜಗಳಗಂಟಿಗ.
22 ಚಾಡಿಕೋರನ
ಾತುಗಳು ರುಚಿ ಾದ ತುತು್ತಗಳು,
ಇವು ಹೊಟೆ್ಟ
ಳಕೆ್ಕೕ ಇಳಿಯುವವು.
23 ಕೆಟ್ಟ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಾ್ನಡುವ ತುಟಿಯು,
ಬೆಳಿ್ಳ ಲೇಪನ ಾಡಿದ ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಡಿಕೆಯ ಾಗೆ.
24 ಶತು್ರ ವು ಸೆ್ನೕಹ ಾವದಿಂದ ನಟಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಬರೀ
ೕಸವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
25 ಸವಿ ಾತ ಾಡಿದರೂ ಅವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡ,
ಅವನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೇಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು.
26 ತನ್ನ ಹಗೆಯನು್ನ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಮರೆ ಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ಅವನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬೈ ಾಗುವುದು.
27 ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡುವವನು ಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು,
ಹೊರಳಿಸುವವನ ಮೇಲೆಯೇ ಕಲು್ಲ ಹೊರಳುವುದು.
28 ಸುಳು್ಳ ಾಲಿಗೆಯವನು ಾನು ಾಧಿಸಿದವರನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು,
ಕಪಟದ ಾಯಿ ಾಶಕರ.
1

27

ಾಳೆ ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
2 ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಹೊಗಳಲಿ,
ಆತ್ಮ ಸು್ತತಿ ಬೇಡ,
ಪರನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರೆ ಸು್ತತಿಸಲಿ.
3 ಕಲು್ಲ ಾರ, ಮರಳು ಾರ,
ಎರಡಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮೂಢನ ಕೋಪವು ಬಲು ಾರ.
4 ಕೋಪವು ಕೂ್ರರ, ಕೊ್ರ ೕಧವು ಪ್ರ ಾಹ,
ಮತ್ಸರಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಾರು ನಿಂ ಾರು?
5 ಾಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಪಡದ ಪಿ್ರ ೕತಿಗಿಂತಲೂ,
ಬಹಿರಂಗ ಾದ ಗದರಿಕೆಯು ಲೇಸು.
6 ಮಿತ್ರ ನು
ಾಡುವ ಾಯಗಳು ಮೇಲಿ ಾಗಿಯೇ,
ಶತು್ರ ವಿನ ಮುದು್ದಗಳು ಹೇರಳ ಾಗಿವೆ.
7 ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದವನಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವೂ ಅಸಹ್ಯ,
ಹೊಟೆ್ಟ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಕಹಿಯೆ ಾ್ಲ ಸಿಹಿ.
8 ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಲೆಯುವ ಮನುಷ ್ಯ ನು,
ಗೂಡನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಲೆಯುವ ಹಕಿ್ಕಯ ಾಗೆ.
9 ತೈ ಲವೂ, ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳೂ ಹೇಗೋ,
ಮಿತ್ರ ನ ಸಂ ಾಷಣೆಯಿಂದ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವ ಸೆ್ನೕಹರಸವು

ಾಗೆ ಮನೋಹರ.
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10 ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಮಿತ್ರ

ಾದವನನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಣ್ಣ ನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸದಿರು,
ದೂರ ಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಂತ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರುವ ನೆರೆಯವನು ಲೇಸು.
11 ಮಗನೇ, ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸು,
ಾ ಾದರೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ದೂರುವವನಿಗೆ ಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಾಗುವುದು.
12 ಜಾಣನು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಷ್ಟಪಡುವನು.
13 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಹೊಣೆ
ಾದವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೋ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಾದವನನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತ ಾಡಿಕೋ.
14 ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನು,
ಶಪಿಸುವವನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
15 ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಟತಟನೆ ತೊಟಿ್ಟಕು್ಕವ ಹನಿ,
ತಂಟೆ ಾಡುವ ಹೆಂಡತಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ.
16 ಅವಳನು್ನ ಅಡಗಿಸುವವನು ಾಳಿಯನು್ನ ಅಡಗಿಸುವನು,
ಅವಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬಲಗೈ ಜಿಡಿ್ಡನ ವಸು್ತವನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು.
17 ಕಬಿ್ಬಣವು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಹೇಗೆ ಹರಿತ ಾಡುವುದೋ,
ಮಿತ್ರ ನು ಮಿತ್ರ ನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಹರಿತ ಾಡುವನು.
18 ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಾಯುವವನು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ತಿನು್ನವನು,
ಯಜ ಾನನ ಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಸ ಾ್ಮ ನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.
19 ನೀರು ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಖವನು್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೋ,
ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹೃ ದಯವು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
20 ಾ ಾಳಕೂ್ಕ, ಾಶಲೋಕಕೂ್ಕ ಹೇಗೆ ತೃ ಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ
ೕ,
*
ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ತೃ ಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
21 ಪುಟಕುಲುಮೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ

ಾರಗಳಿಗೆ ಶೋಧನೆಯು ಹೇಗೋ,
ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಶೋಧನೆಯು ಾಗೆಯೇ.
22 ಗೋದಿರವೆಯ ಸಂಗಡ ಮೂಖರ್ನನು್ನ ಒರಳಿನಲಿ್ಲ ಒನಕೆಯಿಂದ ಕುಟಿ್ಟದರೂ,
ಮೂಖರ್ತನವು ಅವನಿಂದ ತೊಲಗದು.
23 ನಿನ್ನ ಹಿಂಡುಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರು,
ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು.
24 ಸಂಪತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಷೆ್ಟ,
ಕಿರೀಟವು ತಲತ ಾಂತರಗಳ ವರೆಗೆ ನಿಂತೀತೋ?
25 ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಹಸಿಹುಲು್ಲ ತಲೆದೋರುವುದು,
ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಸೊಪ್ಪ ನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವರು.
26 ಕುರಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಉಡು ಾಗುವುದು,
ಆಡುಗಳಿಂದ ಹೊಲದ ಕ್ರ ಯ ಹೆಚು್ಚವುದು.
27 ನಿನ್ನ ಊಟಕೂ್ಕ, ಮನೆಯವರ ಆ ಾರಕೂ್ಕ ಮೇಕೆಯ ಾಲು ಬೇ ಾದ ಾ್ಟ ಗುವುದು,
ಅದು ನಿನ್ನ ಾಸಿಯರಿಗೆ ಜೀವನ ಾಗುವುದು.
1 ಹಿಂದಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟ ನು ಹೆದರಿ ಓಡುವನು,

*

27:20 ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಅಥ ಾ ಆಸೆಗೆ.
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ಶಿಷ್ಟ ನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರುವನು.
ಾಯಕರಿರುವರು,
ಾನಿಗಳೂ, ವಿವೇಕಿಗಳೂ ಆದವರಿಂದ ಧಮರ್ವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
3 ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ದರಿದ್ರ ನು*,
2 ಅಧಮರ್ದಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು

ಒಂದು ಾಳೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಪೈ ರನು್ನ ಬಡಿಯುವ ಮಳೆಯ ಾಗೆ.
ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು,
ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರನು್ನ ಎದುರಿಸುವರು.
5 ಕೆಟ್ಟ ವರು ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸರು,
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸುವರು.
6 ವಕ್ರ
ಾಗಿರ್ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗಿಂತ,
ನಿದೋರ್ಷ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದರಿದ್ರ ನು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು.
7ಧ
ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವನು ವಿವೇಕಿ ಾದ ಮಗನು,
ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರ ಗೆಳೆಯನು ತಂದೆಯ ಾನವನು್ನ ಕಳೆಯುವನು.
8 ಬಡಿ್ಡ ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾಭದಿಂದ ವೃ ದಿ್ಧ
ಾದ ಆಸಿ್ತಯು
ಬಡವರಲಿ್ಲ ಕನಿಕರಪಡುವವನ ಾ ಾಗುವುದು.
9ಧ
ೕರ್ಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದವನು
ಾಡುವ ದೇವ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯೂ ಅಸಹ್ಯ.
10 ಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವವನು,
ಾನು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಾನೇ ಬೀಳುವನು,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಿಗೋ ಸುಖವು ಸೊ ಾ್ತಗುವುದು.
11 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಾನು ಾನಿಯೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ವಿವೇಕಿ ಾದ ಬಡವನು ಅವನನು್ನ ಇಂಥವನೆಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡುವನು.
12 ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಉ ಾ್ಲಸ ಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರ ಮ ಾಗುವುದು,
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಾದರೆ ಜನರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
13 ದೋಷಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು.
14 ಕೆಟ್ಟದನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ಭಯಪಡುವವನು† ಧನ್ಯ ನು,
4ಧ

ಕಠಿಣಹೃ ದಯನು ಕೇಡಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.
ಾದ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಆಳುವ ದುಷ್ಟ ಾಜನು,
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹ ಮತು್ತ ಹುಡು ಾಡುವ ಕರಡಿಯಂತೆ.
16 ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ಾದ ಒಡೆಯನು ಮ ಾ ಹಿಂಸಕನು,
ದೋಚಿಕೊಳ್ಳದವನು ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ನು.
17 ನರ ಾ್ರ ಣ ತೆಗೆದ ದೋಷವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡವನು ಸ ಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವನು,
ಅವನನು್ನ ಾರೂ ತಡೆಯ ಾರದು.
18 ಸ ಾ್ಮ ಗಿರ್ಗೆ ಉ ಾ್ಧರ,
ವಕ್ರ ಾಗಿರ್ಗೆ ತಟ್ಟ ನೆ ಸೋಲು.
19 ದುಡಿದು ಹೊಲಗೇಯುವವನಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಅನ್ನ,
ವ್ಯ ಥರ್ ಾ ಾರ್ಸಕ್ತನಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಬಡತನ.
20 ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಆಶೀ ಾರ್ದಪೂಣರ್ ಾಗುವನು,
15 ಬಡವ

*

28:3 ದರಿದ್ರ ನು ಅಥ ಾ ಅಧಿ ಾರಿ.
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ಧನವಂತ ಾಗಲು ಆತುರಪಡುವವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇರನು.
ಾತವು ಅಧಮರ್,
ತುತು್ತ ಅನ್ನ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಜನರು ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡುವುದುಂಟು.
22 ಲೋಭಿಯು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಗಳಿಸಲು ಆತುರಪಡುವನು,
ತನಗೆ ಕೊರತೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಅರಿಯನು.
23 ಮುಖಸು್ತತಿ
ಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ,
ಗದರಿಸುವವನು ಬಳಿಕ ಹೆಚು್ಚ ದ ಾ ಾತ್ರ ಾಗುವನು.
24 ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ಾಯಿತಂದೆಗಳ ಧನವನು್ನ ಕದಿಯುವವನು,
ಕೆಡುಕನಿಗೆ
ತೆ ಾರನು.
25 ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವನು ಜಗಳವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸುವನು,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಪುಷ್ಟ ಾಗುವನು.
26 ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಮೂಢನು,
ಾನದಿಂದ ನಡೆಯುವವನು ಉ ಾ್ಧರ ಹೊಂದುವನು.
27 ಬಡವರಿಗೆ ಾನ ಾಡುವವನು ಕೊರತೆಪಡನು,
ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಾಣದಂತೆ ಇರುವವನು‡ ಬಹು ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವನು.
28 ದುಷ್ಟರು ಎದ್ದರೆ ಜನರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು,
ಾಶನ ಾದರೆ ಶಿಷ್ಟರು ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವರು.
21 ಪಕ್ಷ

1 ಬಹಳ
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ಾಗಿ ಗದರಿಸಿದರೂ ತಗ್ಗದವನು,
ಏಳದ ಾಗೆ ಫಕ್ಕನೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುವನು.
2 ಶಿಷ್ಟರ ವೃ ದಿ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಉ ಾ್ಲಸ,
ದುಷ್ಟ ನ ಆಳಿ್ವಕೆ ಜನರಿಗೆ ನರ ಾಟ.
3 ಾನವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವನು,
ವೇಶೆ್ಯಯ ಸಂಗಡಿಗನು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
4 ಾ್ಯ ಯ ಾಲಕ ಾದ ಾಜನು ದೇಶವನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಗೆ ತರುವನು,
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕಸಕೊಳು್ಳವವನು ದೇಶವನು್ನ ಾಶ
5 ನೆರೆಯವನೊಂದಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಸವಿನುಡಿಗಳನು್ನ ಆಡುವವನು,
ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜಗೆ ಬಲೆಯನೊ್ನಡು್ಡವನು.
6 ಕೆಟ್ಟ ವನ ದು ಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ ಉರುಲುಂಟು,
ಒಳೆ್ಳಯವನು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡು ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ ಯುವನು.
7 ಶಿಷ್ಟ ನು ಬಡವರ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವನು,
ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸುವಷು್ಟ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ.
8 ಧಮರ್ನಿಂದಕರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸುವರು,
ಾನಿಗ ೕ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಆರಿಸುವರು.
9 ಮೂಖರ್ನ ಸಂಗಡ ಾನಿಯು ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡು ಾಗ,
ರೇಗಿದರೂ, ನಕ್ಕರೂ ಜಗಳವು ತೀರುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಕೊಲೆ ಾತಕರು ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು,
ಯ ಾಥರ್ವಂತನ ಾ್ರ ಣಕೂ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕುವರು.
11 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೋರಿಸುವನು,
‡

ಾಡುವನು.

28:27 ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಾಣದಂತೆ ಇರುವವನು ಮೂಲತಃ ಅವರಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನು. ಅದರಥರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿ ಾಕರಿಸುವವನು.
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ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 30:2

ಾನಿಯು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆದು ಶಮನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಾ್ಲ ದುಷ್ಟರೇ.
13 ತಗು್ಗವವನು, ತಗಿ್ಗಸುವವನು ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಯೆಹೋವನೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕಳೆಕೊಟ್ಟವನು.
14 ಬಡವರನು್ನ ಾ್ಯ ಯ ಾಗಿ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡುವ
ಾಜನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಾಶ್ವತವು.
15 ಬೆತ್ತ ಮತು್ತ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಾನವುಂಟಾಗುವುದು,
ಶಿ ಸದೆ ಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗನು ಾಯಿಯ ಾನವನು್ನ ಕಳೆಯುವನು.
16 ದುಷ್ಟರ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಪವೃ ದಿ್ಧ,
ಶಿಷ್ಟರೋ ಅವರ ಬೀಳುವಿಕೆಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವರು.
17 ಮಗನನು್ನ ಶಿ ಸು, ಅವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವನು,
ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನ ಾಗುವನು.
18 ದೇವದಶರ್ನ ಇಲ್ಲದಿರುವಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಶ ಾಗುವರು,
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವನೋ ಧನ್ಯ ಾಗುವನು.
19 ಆಳು
ಾತಿನಿಂದ ಾತ್ರ ಶಿ ತ ಾಗ ಾರನು,
ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಗಮನಿಸನು.
20 ದುಡುಕಿ
ಾತ ಾಡುವವನನು್ನ ನೋಡು,
ಅಂಥವನಿಗಿಂತಲೂ ಮೂಢನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಇಡಬಹುದು.
21 ಆಳನು್ನ ಾಲ್ಯ ದಿಂದ ಕೋಮಲ ಾಗಿ ಾಕಿದರೆ,
ತರು ಾಯ ಅವನು ಎದುರುಬೀಳುವನು.
22 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ಜಗಳವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸುವನು,
ಕೊ್ರ ೕಧಶೀಲನು ದೋಷಭರಿತನು.
23 ಗವರ್ವು ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ದೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವುದು,
ದೀನಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
24 ಕಳ್ಳನೊಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರ ಾದವನು ತನಗೆ ಾನೇ ಶತು್ರ,
ಆಣೆಯಿಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಸುಮ್ಮ ನಿರುವನು.
25 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಭಯ ಉರುಲು,
ಯೆಹೋವನ ಭರವಸ ಉ ಾ್ಧರ.
26 ಅನೇಕರು ಾ್ಯ
ಾಧಿಪತಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ಕೋರುವರು,
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು.
27 ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯು ಅಸಹ್ಯ ನು,
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸರಳ ಾಗಿರ್ಯು ಅಸಹ್ಯ ನು.
12 ಸುಳಿ್ಳ ಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಅಧಿಪತಿಯ ಸೇವಕರೆ

30
ಆಗೂರನ
1 ದೈ
ೕಕಿ್ತ.

ಾತುಗಳು
ಾಕೆ* ಎಂಬುವವನ ಮಗ ಾದ ಆಗೂರನ
ಇಥಿಯೇಲನಿಗೂ ಉ ಾ್ಕಲನಿಗೂ‡ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಾತುಗಳು. ಇವನು ಇಥಿಯೇಲನಿಗೆ†,

ಾ್ರ ಯನು ಇಲ್ಲವಷೆ್ಟ,
ಾನುಷ ವಿವೇಕವು ನನಗಿಲ್ಲ.

2 ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನನ್ನಂಥ ಪಶು

*

† 30:1 ಇಥಿಯೇಲ ಅಂದರೆ ಓ ದೇವರೇ
30:1
ಾಕೆ ಜಾಕೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ.

‡

30:1 ಉ ಾ್ಕಲ ಅಂದರೆ

ಾನು
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ಾನು ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ,
ಪರಿಶುದ್ಧನ ವಿಷಯ ಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
4 ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿ ಇಳಿದಿರುವವ ಾರು?
ಮುಷಿ್ಠಯಲಿ್ಲ ಾಳಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರುವವರು ಾರು?
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಮೂಟೆಕಟಿ್ಟರುವವರು ಾರು?
ಭೂಮಿಯ ಎಲೆ್ಲಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಿರುವವರು ಾರು?
ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು? ನೀನೇ ಬಲ್ಲವನು.
5 ದೇವರ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾತು ಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ,

ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 30:19

3

ಆತನು ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾತುಗಳಿಗೆ ಾವುದನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ,
ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಖಂಡಿಸು ಾಗ ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಾರನೆಂದು ತೋರಿಬಂದೀಯೆ.
7 ನಿನಿ್ನಂದ ಎರಡು ವರಗಳನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸದಿರಬೇಡ, ಾನು ಾಯುವುದರೊಳ ಾಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೂಡಿಸು.
8 ನನಿ್ನಂದ ಕಪಟವನೂ್ನ, ಸುಳು್ಳ ಾತನೂ್ನ ತೊಲಗಿಸು,
ಬಡತನವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಐಶ್ವಯರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕೊಡದೆ ನನಗೆ ತಕ್ಕಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಭೋಜನ ಾಡಿಸು.
9 ಾ ಾಗದೆ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದವ ಾದರೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಾರೋ?” ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸೇನು,
ಬಡವ ಾದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಾಡಿ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಎತೆ್ತನು.
10 ಆಳಿನ ಮೇಲೆ ದಣಿಗೆ ದೂರನು್ನ ಹೇಳಬೇಡ,
ಅವನು ಶಪಿ ಾನು, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ದೋಷವು ಕಂಡು ಬಂದೀತು.
11 ಾಯಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಕೋರದೆ,
ತಂದೆಯನು್ನ ಶಪಿಸುವ ಒಂದು ತರದವರು ಉಂಟು.
12 ತಮ್ಮ ಕೊಳೆಯನು್ನ ತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಾವೇ ಶುದ್ಧರೆಂದು,
6 ಆತನ

ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬೇರೊಂದು ತರದವರು ಉಂಟು.

13 ಕಣು್ಣರೆಪೆ್ಪ ಗಳನೆ್ನತಿ್ತಕೊಂಡು, ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆಯೇ ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಇನೊ್ನಂದು ತರದವರು ಉಂಟು.
ಾಗಿ
ಭೂಮಿ
ಳಗಿಂದ ಬಡವರನೂ್ನ, ಮನುಷ ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನೂ್ನ,
ಅಗೆದು ನುಂಗಿಬಿಡುವ ಮತೊ್ತಂದು ತರದವರು ಉಂಟು.
15 ಕೊಡು, ಕೊಡು ಅನು್ನವ ಎರಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಗಣೆಗೆ ಉಂಟು.
ತೃ ಪಿ್ತಪಡದವುಗಳು ಮೂರು ಉಂಟು,
ೌದು, ಾಕೆನ್ನದವುಗಳು ಾಲು್ಕ ಉಂಟು.
16
ಾವುವೆಂದರೆ, ಾ ಾಳ, ಹೆರದ ಗಭರ್,
ನೀರಿನಿಂದ ತೃ ಪಿ್ತಪಡದ ಭೂಮಿ,
ಾ ಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳದ ಬೆಂಕಿ, ಇವೇ.
17 ತಂದೆಯನು್ನ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿ ಾಯಿಯ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ,
ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವನ ಕಣ್ಣ ನು್ನ,
ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳದ ಾಗೆಗಳು ಕುಕು್ಕವವು, ರಣಹದು್ದಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು.
18 ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಮೀರಿವೆ,
ೌದು, ಾಲ್ಕನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರೆನು;
19
ಾವುವೆಂದರೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಹದಿ್ದನ ಾದಿ,
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಪರ್ದ ಸರಣಿ,
14 ಖಡ್ಗದಂತಿರುವ ಹಲು್ಲಗಳೂ ಕತಿ್ತಯಂತಿರುವ ಕೋರೆಗಳೂ ಉಳ್ಳವ
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ಾಗರದ ನಡುವೆ ಹಡಗಿನ ಾಗರ್,
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಲಿ್ಲ ಪುರುಷನ ಪದ್ಧತಿ, ಇವೇ.
20 ಜಾರಳ ನಡತೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ,
ಅವಳು ತಿಂದು ಾಯಿ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು,
“ ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲವೆ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಳು.
21 ಮೂರರ ಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ೌದು, ಾಲ್ಕರ ಹೊರೆಯನು್ನ ಾಳ ಾರದು.
22
ಾವುವೆಂದರೆ, ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಾಸನು,
ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದ ನೀಚನು,
23 ಮದುವೆ
ಾದ ಚಂಡಿಯು,
ಸವತಿ ಾದ ತೊತು್ತ, ಇವೇ.
24 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಾನವುಳ್ಳ ಾಲು್ಕ ಸಣ್ಣ ಜಂತುಗಳುಂಟು.
25 ಇರುವೆಗಳು ದುಬರ್ಲಜಾತಿ
ಾ ಾದರೂ,
ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.
26 ಬೆಟ್ಟದ
ಲಗಳು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.
27 ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಅರಸನಿಲ್ಲ,
ಆದರೂ ಅವೆ ಾ್ಲ ದಂಡುದಂ ಾಗಿ ಹೊರಡುವವು.
28 ಹಲಿ್ಲಯನು್ನ§ ಅಂಗೈ ಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಬಹು ಾದರೂ,
ಅದು ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದು.
29 ಗಂಭೀ ಾಗಮನದ ಮೂರು ಾ್ರ ಣಿಗಳುಂಟು,
ೌದು, ಗಂಭೀರಗತಿಯ ಾಲು್ಕಂಟು.
30
ಾವುದಕೂ್ಕ ಹೆದರಿ ಓರೆ ಾಗದ,
ಮೃ ಗ ಾಜ ಾದ ಸಿಂಹ,
31 ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಹುಂಜ,* ಹೋತವು ಸಹ,
ಸೈ ನ ್ಯ ಸಮೇತ ಾದ ಾಜ.

ಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ,
ಅಥ ಾ ದು ಾಲೋಚನೆ ಾಡಿದ್ದರೆ ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟಕೋ.
ಾಲು ಕಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಣೆ್ಣ,
ಮೂಗು ಹಿಂಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ,
ಕೋಪಕಲಕುವುದರಿಂದ ಜಗಳ.

32 ನೀನು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಮೂಖರ್
33

31

ಅರಸ ಾದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಾತುಗಳು
ಅರಸ ಾದ ಲೆಮೂವೇಲನ
ಾತುಗಳು, ಅಂದರೆ ಅವನ
ದೈ ೕಕಿ್ತಯು,
2 ಏನು, ಕಂ ಾ? ನನ್ನ ಗಭರ್ಪುತ್ರ ನೇ,
ಏನು, ನನ್ನ ಹರಕೆಯ ಮಗುವೇ, ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ?
3 ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಸಿ್ತ ೕಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಡ,
್ರ
ಾಜರಿಗೆ ವಿ ಾಶಕರ ಾದ ಾರಿಗೆ ತಿರುಗಬೇಡ.
4 ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಾಜರಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ವಲ್ಲ,
1

§

30:28 ಹಲಿ್ಲಯನು್ನಅಥ ಾ ಜೇಡರಹುಳವು ಬಲೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಹೆಣೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಥ ಾ ಬೇಟೆ ಾಯಿ ಅಥ ಾ ಯುದ್ಧ-ಕುದುರೆ.

ಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ

*

30:31 ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಹುಂಜ,
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ಲೆಮೂವೇಲನೇ, ಅದು ಾಜರಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ವಲ್ಲ,
“ಮದ್ಯ ವೆಲಿ್ಲ?” ಎನು್ನವುದು ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಲ್ಲ.
5 ಕುಡಿದರೆ ಅವರು ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ,
ಾಧೆಪಡುವವರೆಲ್ಲರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸ ಾಡುವರು.
6 ಮದ್ಯ ವನು್ನ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೂ,
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಪಡುವವನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡು.
7 ಕುಡಿದು ಬಡತನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲಿ,
ಶ್ರ ಮೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಾರದಿರಲಿ.
8 ಾಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ, ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ,
ಾ್ಯಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಯಿ ತೆರೆ.
9 ಾಯನು್ನ ತೆರೆದು ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ತೀರಿಸು,
ದೀನದರಿದ್ರರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡು.
ಗುಣವತಿ

ಾದ ಸತಿ
ಾದ ಸತಿಯು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವಳು?
ಆಕೆಯು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹೂ ಅಮೂಲ್ಯಳು.
11 ಪತಿಯ ಹೃ ದಯವು ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದು,
ಅವನು ಕೊಳೆ್ಳ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ಸಂ ಾದಿಸುವನು.
12 ಆಕೆಯು ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಹಿತವನು್ನ
ಾಡದೆ,
ಹಿತವನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತರುವಳು.
13 ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಸೆಣಬನೂ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದು,
ಕೈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಡುವಳು.
14 ಾ್ಯ ಾರದ ಹಡಗುಗಳಂತೆ,
ದೂರದಿಂದ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತರುವಳು.
15 ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿರು ಾಗಲೇ ಎದು್ದ,
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ, ನೀಡುವಳು
ಾಸಿಯರಿಗೆ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಹಂಚುವಳು.
16 ಹೊಲವನು್ನ ನೋಡಿ
ೕಚಿಸಿ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಳು,
ತನ್ನ ಕೈ ಗೆಲಸದ ಾಭದಿಂದ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿಸುವಳು.
17 ನಡುವಿನ ಬಲವೆಂಬ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
ತೋಳುಗಳನು್ನ ಶಕಿ್ತಗೊಳಿಸುವಳು.
18 ವಿವೇಚಿಸಿ ಬಹು ಾಭ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳುಕೊಳು್ಳವಳು,
ಆಕೆಯ ದೀಪವು ಾತಿ್ರ ಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆರದು.
19 ಾಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿ,
ಕದರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವಳು.
20 ಬಡವರಿ ಾಗಿ ಕೈ ಬಿಚಿ್ಚ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೈ ನೀಡುವಳು.
21 ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ ಾತಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿರುವುದರಿಂದ,
ಅವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹಿಮದ ಭಯವಿಲ್ಲ.
22 ತನ ಾಗಿ ರತ್ನ ಗಂಬಳಿಗಳನು್ನ
ಾಡುವಳು,
ಆಕೆಯ ಉಡುಪು ಾರುಮಡಿ, ರ ಾ್ತಂಬರ.
23 ಆಕೆಯ ಪತಿಯು ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ,
10 ಗುಣವತಿ
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ದೇಶದ ಹಿರಿಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾಣುವನು.
ಾ ಾಟ ಾಡುವಳು,
ನಡುಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ವತರ್ಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಳು.
25 ಬಲವನು್ನ, ತೇಜಸ್ಸ ನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿರುವಳು,
ಭವಿಷ ್ಯ ತಿ್ತನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಗುತಿ್ತರುವಳು.
26 ಾಯಿದೆರೆದು ಾನವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವಳು.
ಆಕೆಯ ಾಲಿಗೆಯು ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದು.
27 ಸೋ ಾರಿತನದ ಅನ್ನವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ,
ಗೃ ಹಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಳು.
28 ಮಕ್ಕಳು ಎದು್ದನಿಂತು ಆಕೆಯನು್ನ “ಧನ್ಯಳು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
29 ಪತಿಯು ಸಹ, “ಬಹುಮಂದಿ ಸಿ್ತ ೕಯರು ಗುಣವತಿಯ ಾಗಿ ನಡೆದಿ ಾ್ದರೆ,
್ರ
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನೇ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠಳು” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವನು.
30 ೌಂದಯರ್ವು ನೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಾವಣ್ಯ ವು ನೆಲೆಯಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವಳೇ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾತ್ರಳು.
31 ಆಕೆಯ ಕೈ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ,
ಆಕೆಯ ಾಯರ್ಗಳೇ ಪುರ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲಿ.
24 ಹಚ್ಚಡಗಳನು್ನ ನೆಯು್ದ
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ಪ್ರ ಸಂಗಿ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಪ್ರ ಸಂಗಿಯ ಗ್ರಂಥವು ಅದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಸಂಗಿ 1:1
ರಲಿ್ಲ ಕೊ್ಹಹೆಲೆಥ್ ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಪದದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ,
ಆ ಪದವನು್ನ “ಪ್ರ ಸಂಗಿ” ಎಂದು ಅನು ಾದಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಾವೀದನ ಮಗನೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಳುವ ಅರಸನೂ, ನನಗಿಂತ
ದಲು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಾನವನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಅನೇ ಾನೇಕ ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸಿ, ಪರೀ ಸಿ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿದನು ಎಂದು
ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಕರೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (ಪ್ರ ಸಂಗಿ 1:1,16; 12:9).
ಾವೀದನ ಏಕೈ ಕ ಮಗ ಾಗಿದ್ದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವೀದನ ನಂತರ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸನವನೆ್ನೕರಿದ್ದನು (1:12).
ಸೊಲೊ ೕನನೆ್ನೕ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಿವೆ. ಸೊಲೊ ೕನನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಬಹುಶಃ
ನೂ ಾರು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಂಥ
ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳು ಸನಿ್ನವೇಶದಲಿ್ಲವೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 940-931 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಬಹುಶಃ ಪ್ರ ಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕವು ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು,
ಇದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಪ್ರ ಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕವು ಾ್ರ ಚೀನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ನಂತರದ ಎ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಓದುಗರಿ ಾಗಿ
ಬರೆಯ ಾಯಿತು್ತ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಗೊತು್ತಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ
ಜೀವಿಸುವ ಜೀವನವು ನಿರಥರ್ಕ ಾದುದು, ಮತು್ತ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದುದು ಆಗಿದೆ.
ಾವು ಸುಖಸಂತೋಷ, ಸಂಪತು್ತ, ಸೃ ಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಾನ ಅಥ ಾ ಸರಳ ಾದ ಆನಂದವನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದರೂ, ಾವು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದೕವು
ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದಿ್ರ ೕಕೃ ತ ಾಗಿರುವ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ
ಾತ್ರ ವೇ
ಜೀವನಕೆ್ಕ ಅಥರ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಾದ ಸಕಲವು ವ್ಯ ಥರ್
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-11
2. ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ವ್ಯ ಥರ್ತೆ — 1:12-5:7
3. ದೇವರ ಭಯ — 5:8-12:8
4. ಅಂತಿಮ ಸ ಾಪಿ್ತ — 12:9-14
ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯ ಥರ್

1 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ

ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಪ್ರ ಸಂಗಿಯ

ಾತುಗಳು.

2 ಪ್ರ ಸಂಗಿಯು
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“ವ್ಯ ಥರ್ವೇ ವ್ಯ ಥರ್,
ವ್ಯ ಥರ್ವೇ ವ್ಯ ಥರ್,
ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯ ಥರ್.
3 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ* ಮನುಷ ್ಯ ನು ಪಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ
ಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು?
4 ಒಂದು ಸಂತತಿಯು ಹೋಗುವುದು,
ಇನೊ್ನಂದು ಸಂತತಿಯು ಬರುವುದು,
ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
5 ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗು ಾ್ತನೆ.
ಾನು ಉದಯಿಸುವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಅವಸರ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
6 ಾಳಿಯು ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು.
ಅದು ಸುತು್ತ ಾ್ತ ಸುತು್ತ ಾ್ತ ಹೋಗಿ,
ಾಳಿ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ.
7 ನದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೂ ಸಮುದ್ರ ವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
ನದಿಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿವೆ
ೕ
ಅದೇ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ.
8 ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳು ಪ್ರ
ಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಇದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನು ವಿವರಿಸ ಾರನು.
ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣು್ಣ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳ್ಳದು,
ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯು ದಣಿಯದು.
9 ಇದ್ದದೆ್ದೕ ಇರುವುದು,
ನಡೆದದೆ್ದೕ ನಡೆಯುವುದು.
ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೊಸ ಾದದು್ದ ಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
10 ‘ನೋಡು, ಇದು ಹೊಸದು’ ಎಂದು
ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ ಹೇಳಬಹುದೋ?
ನಮಗಿಂತ
ದಲು ಇದ್ದದು್ದ,
ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ಇದ್ದದೆ್ದೕ.
11 ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಾಪಕವು ಈಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಾಪಕವು ಮುಂದಿನ ಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.”
12 ಪ್ರ ಸಂಗಿ
ಾದ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಅರಸ ಾಗಿದೆ್ದನು. 13 ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಡೆ
ನಡೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾನದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ವಿಮಶಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಇಟೆ್ಟ ನು.
ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಕೆಲಸವೆ ಾ್ಲ ಬಹು ಪ್ರ ಾಸವೇ. 14 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾ, ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ† ಾಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯ ಥರ್.
ಾದದ್ದನು್ನ ಸರಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ!
ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಅ ಾಧ್ಯ!

15 ವಕ್ರ

ಾನಿಯ ಅನಿಸಿಕೆ
ಾನು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ಆಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
16
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ೕಚಿಸು ಾ್ತ, “ನೋಡು, ನನಗಿಂತ
ದಲು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಾನವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಾನವನೂ್ನ,

1:3 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ.

†
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ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಆಗ ಾನವನೂ್ನ, ಹುಚು್ಚತನವನೂ್ನ,
ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲು ಾನು ಮನಸಿ್ಸಟೆ್ಟ ನು. ಇದು ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ ಾಗೆ ಎಂದು
ಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆನು. 18 ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಾನವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟ. ಹೆಚು್ಚ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಪಡೆದವನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ವ್ಯ ಥೆ ಇದೆ.
17

2
ಲೋಕದ ಸುಖಸಂತೋಷ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ
1 ಾನು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ, “ಈಗ ಾ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕ ಪರೀ ಸುವೆನು. ಸುಖವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸು” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. ಆ ಾ! ಇದು ವ್ಯ ಥರ್ವೇ. 2 “ನಗುವುದು ಹುಚು್ಚತನ, ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಏನನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು?” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
3 ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಅ ಾ್ಪಯುಷ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಏನು
ಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ಾನದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ದೇಹವನು್ನ
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ
ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ
ಇಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
4 ಾನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು. ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡೆನು ಮತು್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ನೆಟ್ಟ ನು. 5 ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉ ಾ್ಯ ನವನಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿ; ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ಫಲವೃ ಕ್ಷಗಳನು್ನ ನೆಟೆ್ಟ ನು. 6 ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳ ತೋಪುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕುಂಟೆಗಳನು್ನ
ತೋಡಿಸಿದೆನು.
7 ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು;
ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇವರಿಂದ
ಗು ಾಮರು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಾನು ಬಹಳ
ಸಂಪತು್ತವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ದನಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆನು. 8 ಾನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೂ್ನ ಅರಸರ
ಮತು್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳ ಕಪ್ಪವನೂ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಾಯಕ, ಾಯಕಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ಭೋಗ್ಯ ಾದ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ* ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
9 ಹೀಗೆ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡವ ಾದೆನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಾನವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿತು್ತ.
10 ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಬಯಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ,
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು ಒಪಿ್ಪ ಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಾನು ನಡಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುತಿ್ತತು್ತ.
ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಫಲವು ಇದೆ.
11 ಆಗ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ,
ಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸಗಳನೂ್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ,
ಆ ಾ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತು.
ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಾವ ಾಭವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಗಿಂತ ಾನವು ಉತ್ತಮ
ಾನವನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡೆನು,
ಮರುಳುತನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡೆನು.
ಾಜನ ಪ್ರ ಯತ್ನವೇ ಹೀ ಾದ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಂದ ಏ ಾದೀತು?
ಆದದೆ್ದೕ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ.

12

*
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ಪ್ರ ಸಂಗಿ 2:13

960

ಪ್ರ ಸಂಗಿ 3:2

13

ಾನವು ಮೂಢತ್ವಕಿ ್ಕಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವೆಂದು
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಿಗಿಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದೆಂದು ಗೋಚರ ಾಯಿತು.
14 ಾನಿಯ ಕಣು್ಣ ಅವನ ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವುದು
ಮೂಢನು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವನು.
ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
15 ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ,
“ಮೂಢನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಗತಿಯು,
ನನಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ನನ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾನದಿಂದ ಾಭವೇನು?”
ಇದೂ ವ್ಯ ಥರ್ವೆಂದು
ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
16 ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಢನು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಾನಿಯೂ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮರೆತುಹೋಗುವನು.
ಈಗಿನ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಾಲದೊಳ ಾಗಿಯೇ ಮರೆತುಹೋಗುವರು.
ಆ ಾ! ಮೂಢನಂತೆ ಾನಿಯೂ ಾಯುವನು.
ಕಠಿಣ ಶ್ರ ಮವು ವ್ಯ ಥರ್
ಲೋಕ ವ್ಯ ವ ಾರವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದದ್ದರಿಂದ ಜೀವವೇ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ತೋರಿತು.
ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯ ಥರ್. 18 ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದ ಫಲವನು್ನ ಮುಂದಿನವನಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು. 19 ಅವನು ಾನಿ
ೕ
ಅಥ ಾ ಮೂಢನೋ
ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಎಂಥವ ಾದರೂ ಾನು ಲೋಕದೊಳಗೆ
ಾವುದರಲಿ್ಲ
ಾನವನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ ವೆಚ್ಚ ಾಡಿದೆ್ದೕನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವೆನು. ಇದೂ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.
20 ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ
ಾಸಪಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಶೆಗೊಳ ಾದೆನು. 21 ಒಬ್ಬ ನು
ಾನದಿಂದಲೂ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಿ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಸಪಡದವನಿಗೆ ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಾಧ್ಯ ತೆ ಾಗಿ ಬಿಡಬೇ ಾಯಿತು. ಇದು ಸಹ ವ್ಯ ಥರ್ವೂ, ಕೇವಲ
ಅ ಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿದೆ.
22 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹೃ ದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಪಡುವ ಪ್ರ
ಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವ
23
ಾಭ ಾದರೂ ಏನು?
ಅವನ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ವ್ಯ ಸನವೇ.
ಅವನ ಕೆಲಸವು ತೊಂದರೆಯೇ.
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಸಹ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.
24 ಅನ್ನ
ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಇನೆ್ನೕನೂ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರಿಂ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 25 ಆತನಿಲ್ಲದೆ†
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ಾರು ಭೋಜನ ಾಡಿ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು? 26 ದೇವರು ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದವನಿಗೆ ಾನವನೂ್ನ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ, ಸಂತೋಷವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ
ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಾಪಿ ಾದರೋ ಪ್ರ ಾಸವನೆ್ನೕ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಇದು ಾಳಿಯನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.

3
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವುಂಟು
1 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ನಿಗದಿ ಾದ ಸಮಯವಿದೆ, ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದೊಂದು
ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ತಕ್ಕ ಸಮಯವುಂಟು.
2 ಹುಟು್ಟ ವ ಸಮಯ, ಾಯುವ ಸಮಯ,
†
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ನೆಡುವ ಸಮಯ, ನೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವ ಸಮಯ,
3 ಕೊಲು್ಲವ ಸಮಯ, ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವ ಸಮಯ
ಕೆಡುವಿಬಿಡುವ ಸಮಯ, ಕಟು್ಟವ ಸಮಯ,
4 ಅಳುವ ಸಮಯ, ನಗುವ ಸಮಯ,
ಗೋ ಾಡುವ ಸಮಯ, ಕುಣಿ ಾಡುವ ಸಮಯ,
5 ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಚೆಲು್ಲವ ಸಮಯ, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ಸಮಯ,
ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ ಅಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸಮಯ,
6 ಸಂ ಾದಿಸುವ ಸಮಯ, ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ,
ಾ ಾಡುವ ಸಮಯ, ಬಿ ಾಡುವ ಸಮಯ,
7 ಹರಿಯುವ ಸಮಯ, ಹೊಲಿಯುವ ಸಮಯ,
ಸುಮ್ಮ ನಿರುವ ಸಮಯ, ಾತ ಾಡುವ ಸಮಯ,
8 ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ ಸಮಯ, ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಸಮಯ,
ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ, ಸ ಾ ಾನದ ಸಮಯ.
9 ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರ
ಾಸದಿಂದ ಾಭವೇನು? 10 ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಕತರ್ವ್ಯ ವೆಂದು ದೇವರು
ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ಒಂದೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಸಮಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ
ಾಗೆ ಅಂದ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ ್ಯರ
ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಅನಂತ ಾಲದ
ೕಚನೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೂ ದೇವರು ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಅವರು ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರದಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಮನುಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗಿ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಇನೆ್ನೕನೂ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಗ್ರ ಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾ ಾ ಪ್ರ ಾಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖವನ್ನ ನುಭವಿಸುವುದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರ ಹವೇ
ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
14 ದೇವರ ಾಯರ್ವೆಲ್ಲವು ನಿತ್ಯ ವೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಾವುದನೂ್ನ ಸೇರಿಸ ಾರೆವು. ಅದರಿಂದ
ಾವುದನೂ್ನ ತೆಗೆಯ ಾರೆವು. ದೇವರ ಈ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯರು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಾರಣ.
15 ಈಗಿನದು ಹಿಂದೆ ಇತು್ತ;
ಮುಂದಿನದು ಈಗಲೂ ಇದೆ.
ಗತಿಸಿ ಹೋದದ್ದನು್ನ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವನು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಮರ್
ಇದಲ್ಲದೆ
ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ, ಧಮರ್ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಧಮರ್ವಿರುವುದೆಂದು ನೋಡಿದೆನು. 17 ಆಗ ಾನು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ, “ದೇವರು ನೀತಿವಂತನಿಗೂ,
ಅನೀತಿವಂತನಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು. ಆತನ ಾ್ಯಯಕ್ರ ಮಗಳಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿಗೂ
ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಉಂಟು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
18 ಾನು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ೕಚಿಸಿದೆನು, “ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಪರೀ ಸಿ, ಅವರು
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸ ಾನರು ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ.” 19 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಗತಿಯೂ ಪಶುವಿನ ಗತಿಯೂ
ಒಂದೇ. ಪಶುವಿಗೆ ಾವು ಬರುವ ಾಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೂ ಬರುವುದು. ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ ಾ್ರ ಣ ಒಂದೇ. ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಪಶುವಿಗಿಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವು ವ್ಯ ಥರ್ವೇ. 20 ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಣಿಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವು. ಎಲ್ಲವು
16

ಮಣಿ್ಣ ನಿಂ ಾದವು. ಎಲ್ಲವೂ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಪುನಃ ಸೇರುವವು.
21 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಆತ್ಮ ವು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೋ, ಪಶುವಿನ ಆತ್ಮ ವು ಕೆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಭೂಮಿಗೆ
ಸೇರುತ್ತದೋ
ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? 22 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾನು
ೕಚಿಸಿ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಾವ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಅವನ ಾಲು ಎಂದು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
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ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ, ಶ್ರ ಮೆ, ವೈ ರತ್ವ

1 ಆ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಹಿಂಸೆಗಳನೆ್ನ

ಾ್ಲ ನೋಡಿದೆನು.
ಆ ಾ! ಹಿಂಸೆಗೊಂಡವರ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡು.
ಅವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬಲ ಇದೆ.
ಹಿಂಸೆಗೊಂಡವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ.
2 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ಬದುಕುವವರಿಗಿಂತ ಸತ್ತವರೇ ಮೇಲೆಂದು ಹೊಗಳಿದೆನು.
3 ೌದು, ಈ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಇನೂ್ನ ಹುಟ್ಟದೇ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನೋಡದೆ ಇರುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
4 ಆಗ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ
ಾಸವನು್ನ, ಕೈ ಗೂಡುವ ಸಕಲ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ಸರಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದವೆಂದು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಇದು ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.
5 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡದೆ,
ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.*
6

ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ ಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಎರಡು ಕೈ ಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕಿ್ಕಂತ
ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ಯಿಂದ ಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇ ಲೇಸು.
7 ಆಗ ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ವ್ಯ ಥರ್ ವಿಷಯವನು್ನ ಕಂಡೆನು.
8 ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನಿಗೆ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಅವನ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯ ವಿಲ್ಲ,
ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ಅವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ತೃ ಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
ಅವನು, “ ಾನು ಸುಖವನು್ನ ತೊರೆದು
ಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ?” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಇದೂ ಸಹ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ. ಕೇವಲ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ.
9 ಒಬ್ಬ ನಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಅವರ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಭವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಬಹುದು.
10 ಒಬ್ಬ ನು ಬಿದ್ದರೆ, ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು.
ಒಬ್ಬ ನು ಒಬ್ಬಂಟಿ್ಟ ಗ ಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಬಿ್ಬ ಸುವವನು ಾರೂ ಇಲ್ಲ,
ಅವನ ಗತಿ ದುಗರ್ತಿಯೇ.
11 ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು
ತೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಾಗುತ್ತದೆ,
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನು ಹೇಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಗಿರು ಾ್ತನೆ?
12 ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಜಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ
ಗೆದ್ದವನನು್ನ ಇಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು.
ಮೂರು ಹುರಿಯ ಹಗ್ಗ ಬೇಗನೆ ಕಿತು್ತಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಜಕೀಯ ಶಕಿ್ತಯು ವ್ಯ ಥರ್
*

4:5 ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅಥ ಾ ತನ್ನ

ಾಂಸವನು್ನ ಾನೇ ತಿನು್ನವನು.
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ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದ ಮುದಕನೂ, ಮೂಢನೂ ಆದ ಅರಸನಿಗಿಂತ ಾನಿ ಾದ ಬಡ
ಯುವಕನೇ ಮೇಲು. 14 ಇಂಥ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನು ಾಜ ಾಗಲು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು
ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಡ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರಬಹುದು.
15 ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಸಿ ಮತು್ತ ನಡೆ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ
ಾದ ಯುವಕನ
ಪಕ್ಷವಹಿಸುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. 16 ಇವನ ಅಧಿಪತ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅ ಾರ.
ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಂತರ ಇವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ
ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿದೆ.

5
ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡು
1 ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಗಮನಿಸು. ಮೂಢರ ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತ ಾನಿ್ನಧ ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ಕಿವಿಗೊಡುವುದು ಲೇಸು. ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಮೂಢರಿಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ.
2 ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ದುಡುಕಬೇಡ
ಮತು್ತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾತ ಾಡಲು ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಆತುರಪಡಬೇಡ.
ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದ,
ಆದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರಲಿ.
3 ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯ ಮೂಲಕ ಕನಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಮೂಢನ ಧ ್ವನಿಯು ಬಹಳ ಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಾ್ದಗಿದೆ.
4 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಅದನು್ನ ತೀರಿಸಲು ತಡ ಾಡಬೇಡ. ಮೂಢರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತೀರಿಸು. 5 ನೀನು ಹರಕೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ
ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹರಕೆ ಾಡದೆ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
6 ನಿನ್ನ
ಾಯಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ. “ಇದು ಅಜಾಗ್ರ ತೆಯಿಂದ ಆಯಿತು”
ಎಂದು ದೂತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ರೋಷಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಏಕೆ
ಾಳು ಾಡಬೇಕು? 7 ಬಹಳ ಕನಸುಗಳಿಂದಲೂ, ವ್ಯ ಥರ್ ವಿಷಯಗಳಿಂದಲೂ, ಹೆಚು್ಚ ಾತುಗಳಿಂದಲೂ
ವ್ಯ ಥರ್ವೇ. ನೀನಂತೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು.
ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ವ್ಯ ಥರ್
ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಡವರ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ, ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳ
ಾಶನವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡಿದರೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳವನಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾಭವಿದೆ ಮತು್ತ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಿಂದ ಾಜನಿಗೆ
ಾಭ ಾಗುತ್ತದೆ.
10 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಆಶಿಸುವವನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ ತೃ ಪಿ್ತ
ಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಬಯಸುವವನಿಗೆ ಆ ಾಯವೆ ಾ್ಟದರೂ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದೂ ಸಹ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.
11 ಆಸಿ್ತ ಹೆಚಾ್ಚದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಯೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವುದು.
ಅದನು್ನ ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ನೋಡುವುದೇ ಹೊರತು
ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಇ ಾ್ಯ ವ ಾಭವೂ ಇಲ್ಲ.
12 ದುಡಿಯುವವನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತಿನ್ನಲಿ ಹೆಚೆ್ಚೕ ತಿನ್ನಲಿ,
ಾ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯು ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡಗೊಡಿಸದು.
13 ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಕೊರಗುತಿ್ತರುವನು.
8
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14 ಆ ಆಸಿ್ತಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಪ್ರ ಯತ್ನದಿಂದ

ಾ ಾಗುವುದು.
ಅವನಿಗೆ ಮಗನಿದ್ದರೆ ಆ ಮಗನಿ ಾಗಿ ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇರದು.
15 ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದನೋ ಾಗೆಯೇ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವನು.
ಅವನು ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರೂ, ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದುರದೃ ಷ ್ಟಕರವೇ.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹೇಗೆ ಬಂದನೋ ಾಗೆಯೇ ಹೋಗುವನು.
ಾಳಿ ಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು?
17 ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವನು.*

16

ಇದು ಸಹ

ಅವನ ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ರೋಷವೂ ವ್ಯ ಥೆಯೂ ಇರುವುದು.
ಾನು ಕಂಡದು್ದ ಇದೇ. ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಉಚಿತ ಾದದೂ್ದ, ಉತ್ತಮ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವನ ಾಲು.
19 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ದೇವರು ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಾಲಿಗೆ
ಬಂದದ್ದನು್ನ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಲು ಶಕಿ್ತಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತ ದೇವರ
ಅನುಗ್ರ ಹವೇ. 20 ಇಂಥವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ತನ್ನ ಹೃ ದ ಾನಂದದಲೆ್ಲೕ ಮಗ್ನ ಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
18 ಇಗೋ,

1

6

ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಕಂಡೆನು.
2 ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ
ಾವ ಇ ಾ್ಟಥರ್ಕೂ್ಕ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಧನವನು್ನ, ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ಾಗು ಘನತೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಶಕಿ್ತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇದು ಸಹ ವ್ಯ ಥರ್ವೂ, ದುಃಖಕರ ಾದ
ಕೆಟ್ಟತನವೂ ಆಗಿದೆ.
3 ನೂ ಾರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಮುಪಿ್ಪ ನ ಮುದುಕ ಾಗುವ ತನಕ ಬಹಳ ವಷರ್ ಬದುಕಿದವನಿಗೆ
ಸಂತೃ ಪಿ್ತಯೂ, ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಗಭರ್ ಾ್ರ ವದ ಪಿಂಡವೇ ಉತ್ತಮ
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 4 ಅದು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಧ ಾರವು ಅದರ
ಹೆಸರನು್ನ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ.*
5 ಅದು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನಿಗಿಂತ ಅದರ ಾಂತಿಯೇ
ಹೆಚು್ಚ. 6 ಎರಡು ಾವಿರ ವಷರ್ ಅವನು ಬದುಕಿದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
7 ಮನುಷ ್ಯ ನು ಪಡುವ ಪ್ರ
ಾಸವೆ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಗಿಯೇ,
ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ತೃ ಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
8 ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗಿಂತ ಾನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಭ ಏನಿದೆ?
ಜನರ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ
ಬಡವನಿಗೆ ಾಭವೇನು?
9 ಬಗೆಬಗೆ
ಾಗಿ ಆಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರುವುದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಒಳೆ್ಳೕಯದು.
ಇದು ಕೂಡ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.

*
*

5:17 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವನು. ಅಥ ಾ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ

ಾಡುವನು ಅಥ ಾ ಅವನ ಊಟದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿರುವುದು.

6:4 ಅಂಧ ಾರವು ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಥ ಾ ಅವನ ಹೆಸರು ಮರೆತುಹೋಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
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ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಂಥವ ಾದರೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವನು ಮಣಿ್ಣ ನವನೇ
ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ. ತನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನ ಸಂಗಡ ಹೋ ಾಡ ಾರನು.
11
ಾತು ಹೆಚಿ್ಚದಷು್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ,
ಅವುಗಳಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರ
ೕಜನ?
12 ನೆರಳಿನಂತೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಾವುದು ಮೇಲೆಂದು ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಾನು ಸತು್ತಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಹಲೋಕದಲಿ್ಲ ಏ ಾಗುವುದೆಂದು
ಅವನು ಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾನು?

7

ಾನ
1 ಸುಗಂಧತೈ ಲಕಿ್ಕಂತ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ,
ಮತು್ತ ಜನನ ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮರಣ ದಿನವೇ ಮೇಲು.
2 ಔತಣದ ಮನೆಗಿಂತ
ಮರಣದುಃಖದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಲೇಸು.
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಇದೇ ಗತಿ,
ಜೀವಂತನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಮರಿಸುವನು.
3 ನಗೆಗಿಂತ ದುಃಖವು ಾಸಿ,
ಮುಖವು ಸಪ್ಪ ಗಿರುವಲಿ್ಲ ಹೃ ದಯಕೆ್ಕ ಮೇಲು.
4 ದುಃಖದ ಮನೆಯು ಾನಿಗಳ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ನೆಲೆ,
ಉ ಾ್ಲಸದ ಮನೆಯು ಮೂಢರ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ನಿ ಾಸ.
5 ಮೂಢರ ಾನಕಿ್ಕಂತ
ಾನಿಗಳ ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಲೇಸು.
6 ಮೂಢರ ನಗುವು ಮಡಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಉರಿಯುವ
ಮುಳಿ್ಳನ ಚಟಪಟ ಶಬ್ದದ ಾಗೆಯೇ. ಇದೂ ಕೂಡ ವ್ಯ ಥರ್.
7 ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಯು ಾನಿಯನು್ನ ಮೂಖರ್ನ ಾ್ನ ಗಿಸುತ್ತದೆ,
ಲಂಚವು ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
8 ಆದಿಗಿಂತ ಅಂತ್ಯ ವು ಲೇಸು;
ಅಹಂ ಾರಿಗಿಂತ ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು ಉತ್ತಮ.
9 ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಆತುರಪಡದಿರಲಿ,
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಮೂಢರ ಎದೆಯೇ ಲೇಸು.
10 ಹಿಂದಿನ ಾಲವು ಈ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮೇ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರಣವೇನು ಅನ್ನಬೇಡ.
ನೀನು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಾನ ಾಯರ್ವಲ್ಲ.
11 ಾನವು ಸ್ವತಿ್ತನಂತೆ ಪ್ರ
ೕಜನಕರ.
ಇದು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ* ಸ್ವತಿ್ತಗಿಂತ ಉತ್ತ ೕತ್ತಮ ಾಗಿದೆ.

ಾಗೆ ಾನವು ಆಶ್ರ ಯ.
ಾನಕೆ್ಕ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅದು ಜೀವ ಾಯಕವೆಂಬುದೇ.
13 ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡು;
ಆತನು ಸೊಟ್ಟ ಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದೀತು?
14 ಸುಖದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುಖದಿಂದಿರು,
ದುಃಖದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ೕಚಿಸು;
12 ಧನವು ಹೇಗೊ

*

7:11 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥ ಾ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡುವವರಿಗೆ
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ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಾವುದನೂ್ನ ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರದಂತೆ,
ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
15 ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಶಿಸುವುದುಂಟು.
ದುಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲಯೇ ಬಹಳ ದಿನ ಬದುಕುವುದುಂಟು.
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
16 ನೀನು ಅತಿ
ಾಗಿ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿರಬೇಡ.

ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ ಾಶನಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ?
17 ನೀನು ಅತಿ
ಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಾಗಿರಬೇಡ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂಖರ್ ಾಗಿರಬೇಡ,
ಏಕೆ ಅ ಾಲ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುವಿ?
18 ನೀನು ಇದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಅದರಿಂದ ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಡ.
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಾ ಾಗುವನು.
19 ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಉಂಟಾಗುವ ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಾನಿಗೆ ಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಲವು ಹೆಚು್ಚ.
20

ಾಪ ಾಡದೇ ಧಮರ್ವನೆ್ನೕ ಆಚರಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸತು್ಪರುಷರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
21 ಆಡುವ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರದಿರು,
ನಿನ್ನ ಆಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಪಿಸುವುದು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದೕತು.
22 ನೀನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇತರರನು್ನ ಶಪಿಸಿದಿ್ದ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸೆ್ಸೕ ಾ .
23 ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನದಿಂದ ಪರೀ ಸಿದೆನು.

“ ಾನು ಾನಿ ಾಗುವೆನು” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಅದು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಯಿತು.
24 ಾನವು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ಾಧದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ.

ಅದನು್ನ ಾರು ಕಂಡುಕೊಂ ಾರು?
25 ಾನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಮೂಲತತ್ವವನು್ನ ಹುಡುಕಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ ಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಅಧಮರ್ವು ಮೂಖರ್ತನ,
ಅ ಾನವು ಹುಚು್ಚತನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಟೆ್ಟ ನು.
26 ಆಗ ಮರಣಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಿಷ

ಂದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಾವುದೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸೇ.
ಅವಳ ಹೃ ದಯವು ಉರುಲುಗಳೂ, ಬಲೆಗಳೂ,
ಅವಳ ತೋಳುಗಳು ಸಂಕೋಲೆಗಳು.
ದೇವರು ಒಲಿದವನು ಅವಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಆದರೆ ಾಪಿಯು ಅವಳ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.
27 ಪ್ರ ಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ನೋಡು,
ಾನು ಇದನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”
28 ಸಹಸ್ರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನು್ನ ಎಷು್ಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ೕಗ್ಯ ನೊಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಕಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಹಸ್ರ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ
ೕಗ್ಯ ಬ್ಬಳನೂ್ನ
ಕಂಡಿಲ್ಲ.
29 ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸತ್ಯ ವಂತನ ಾ್ನ ಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದನು.
ಅವ ಾದರೋ ಬಹು ಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ
ಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಇದನು್ನ ಾತ್ರ ಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಾನಿಯ ಾಗೆ ಇರುವವನು ಾರು?
ವಿಷಯವನು್ನ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವರು ಾರು?
ಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನ ಮುಖವು ಪ್ರ ಾಶಗೊಳು್ಳವುದು,
ಒರಟು ಮುಖವು ಬದ ಾಗುವುದು.
2

ಅರಸನ ಆ

8
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ಾಲಿಸು

ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಜನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಬೋಧನೆ.
3 ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಬಿಡಲು ಆತುರಪಡಬೇಡ. ದೊ್ರ ೕಹಕೆ್ಕ ಸೇರದಿರು. ಅವನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ
ಾಡಬಲ್ಲ ನು. 4 ಅರಸನ ಾತಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವುಂಟು “ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಾರು ಾನೇ ಕೇಳಬಹುದು.
5 ಅರಸನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವನು ಕೇಡನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನಿಯ ಹೃ ದಯವು ಾಲ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಎರಡನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
6 ಪ್ರ ತಿ

ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಒಂದು ಾಲ ಮತು್ತ ಒಂದು ಕ್ರ ಮ ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ,
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಪಡುವ ಕಷ್ಟವು ಅವನಿಗೆ
ೕರ ಾಗಿದೆ.
7 ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದು
ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ.್ಲ
ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವರು ಾರು?
8 ಾಳಿಯನು್ನ ತಡೆಯುವ ಶಕಿ್ತಯು ಹೇಗೆ
ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ೕ,
ಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮರಣ ದಿನವನು್ನ ತಡೆಯುವ ಶಕಿ್ತಯು ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ವಿ ಾಮ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ,
ಾಗೆಯೇ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ. 9 ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ
ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಾನಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಾಲವೂ ಇದೆ.
10 ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾಧಿ
ಾಗುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರು ಸುಖ ಾಗಿ ಗತಿಸುವರು.
ಾಮಿರ್ಕರೋ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಾ್ಥನದಿಂದ ತೊಲಗಬೇ ಾಯಿತು.
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಾಪಕವೇ
11
*
ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು. ಇದೂ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.
ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡನೆಯು ಕೂಡಲೇ ನಡೆಯದಿರುವ
ಾರಣ ಅಪ ಾಧ ಾಡಬೇಕೆಂಬ
ೕಚನೆಯು ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು.
12 ಾಪಿಯು ನೂರು ಸಲ ಅಧಮರ್
ಾಡಿ ಬಹು ಾಲ ಬದುಕಿದರೂ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೆದರಿ, ಆತನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗುವುದೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು. 13 ಆದರೆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೆರಳಿನಂತಿರುವ ಅವನ ದಿನಗಳು ಹೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯರ್ವು ಒಂದುಂಟು. ದುಷ್ಟರ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯು ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ
ಆಗುವುದು. ಶಿಷ್ಟರ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಆಗುವುದು. ಇದು ವ್ಯ ಥರ್ವೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
15 ಆದುದರಿಂದಲೇ
ಾನು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಹೊಗಳಿದೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವುದೂ, ತಿನು್ನವುದೂ, ಸಂತೋಷಪಡುವುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಒಳೆ್ಳಯದು ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷವೇ ಸೇರಿರುವುದು.
16 ಾನು ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ
ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಲು, ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾಗ, ಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ನು ಾತಿ್ರ ಹಗಲು ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ
ನಿದೆ್ರಕೊಡದೆ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದರೂ, 17 ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅದನು್ನ
*
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ಾಪಕವೇ ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು. ಅಥ ಾ ಅವರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.

ಪ್ರ ಸಂಗಿ 9:1

968

ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
ಅದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ೕಚಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರನು.”
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ೌದು,

ಾನಿಯು

9

ಎಲ್ಲರ ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯು ಒಂದೇ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ
ನೀತಿವಂತನ ಮತು್ತ ಾನಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ದೇವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲವೆ.
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನೂ ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಅಥ ಾ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರನು.
2 ಎಲ್ಲವುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಗೆ
ಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ನೀತಿವಂತನಿಗೂ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟನಿಗೂ,
ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟವನಿಗೂ,
ಶುದ್ಧನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧನಿಗೂ,
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಪಿರ್ಸದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು.
ಒಳೆ್ಳಯವನು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಾಪಿಯೂ ಇರುವನು.
ಆಣೆಯಿಡುವವನು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಆಣೆಗೆ ಭಯಪಡುವವನೂ ಇರುವನು.
3 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಉಂಟು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ
ಗತಿ ಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವು ತುಂಬಿದೆ. ಅವರು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ
ಹುಚು್ಚತನವು ಅವರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದು. ಅನಂತರ ಅವರು ಾಯು ಾ್ತರೆ.
4 ಜೀವಿತರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯುಂಟು. ಸತ್ತ ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತ ಬದುಕಿರುವ ಾಯಿಯೇ
ಲೇಸು.
5 ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಾಯುತೆ್ತೕವೆಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಉಂಟು.
ಸತ್ತವರಿಗೋ ಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ಇಲ್ಲ.
ಅವರ ಾಪಕವೇ ಇಲ್ಲ.
6 ಅವರು ಸ ಾ್ತಗಲೇ ಅವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ,
ಹಗೆಯೂ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಅಳಿದುಹೋಗಿವೆ.
ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಾವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ
ಅವರಿಗೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಲು ಇಲ್ಲ.
7 ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಅನ್ನವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಣು್ಣ. ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕುಡಿ.
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಈಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 8 ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳು
ಾ ಾಗಲೂ ಬಿಳು ಾಗಿರಲಿ. ನಿನ್ನ
ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.
9 ಲೋಕದೊಳಗೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ವ್ಯ ಥರ್ ಜೀವ ಾನದ ವ್ಯ ಥರ್ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ
ಪಿ್ರ ಯಪತಿ್ನ
ಡನೆ ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕು.
ನಿನ್ನ ಾಳಿನಲಿ್ಲಯೂ, ನೀನು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪಡುವ
ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಿದೆ. 10 ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಾಡು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಸೇರಬೇ ಾದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವೂ, ಯುಕಿ್ತಯೂ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ,
ಾನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲು
ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಓಟದಲಿ್ಲ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ.
ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯವಿಲ್ಲ.
ಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕದು.
ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಲಭಿಸದು.
ಪ್ರ ವೀಣರಿಗೆ ದಯೆ ದೊರಕದು.
1 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ
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ಾಲವೂ, ಗತಿಯೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಾಲ ಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯನಷೆ್ಟ.
ಮೀನುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಬಲೆಗೂ,
ಪ ಗಳು ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವ ಾಗೆ
ಮನುಷ ್ಯರು ಾ್ರ ಣಿಗಳ ಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತಟ್ಟ ನೆ ಬೀಳುವ ಕೇಡಿನ ಾಲಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.
12 ಮನುಷ ್ಯ ನೋ ತನ್ನ

ದಡ್ಡತನಕಿ್ಕಂತ ಾನ ಲೇಸು
ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನ ಈ ವಿಧ ಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಅದು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತೋಚಿತು.
14 ಇಗೋ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ. ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಇದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅರಸನು ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದಿಬ್ಬ ಗಳನು್ನ ಾಕಿದನು. 15 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡ
ಾನಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವನು ತನ್ನ ಾನದಿಂದಲೇ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಬಡ
ಾನಿಯನು್ನ ಾರೂ ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.
16 ಾನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬಲಕಿ್ಕಂತ ಾನವೇ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ, ಆದರೆ ಜನರು ಬಡವನ ಾನವನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ
ಾಡಿ
ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
17 ಹುಚ್ಚರನು್ನ ಆಳುವವನ ಕೂಗಿಗಿಂತ ಾನಿಯ
ಮೆಲ್ಲ ನೆಯ ಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
18 ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಾನವೇ ಉತ್ತಮ.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯು ಬಹಳ ಶುಭವನು್ನ ಾಳು ಾಡು ಾ್ತನೆ.
13

1 ಸತ್ತ ನೊಣಗಳಿಂದ ಗಂಧದತೈ ಲವು ಕೊಳೆತು

10

ಾರುವುದು.
ಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚು್ಚತನವು ಾನ ಮತು್ತ ಘನತೆಗಳನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
2 ಾನಿಯ ಬುದಿ್ಧಯು ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಿರುವುದು.
ಅ ಾನಿಯ ಬುದಿ್ಧಯು ಅವನ ಎಡಗಡೆಯಿರುವುದು.
3 ಇದಲ್ಲದೆ ಹುಚ್ಚನು ಬುದಿ್ಧತಪಿ್ಪ ತಿರುಗುವ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಡುವನು.
4 ದೊರೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡರೆ ಉದೊ್ಯ ೕಗವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ.
ಾಳೆ್ಮಯು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟ್ಟ ನು್ನ ಅಡಗಿಸುತ್ತದೆ.*
5 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಟವನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅದು ಆಳುವವನ ಸಮು್ಮ ಖದಿಂದ ಹೊರಟುಬರುವ ಾಗೆಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಾ ಪದವಿ ದೊರೆಯುವುದು.
ಘನವಂತರೂ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವರು.
7 ಆಳುಗಳು ಕುದುರೆ ಸ ಾರಿ
ಾಡುವುದನೂ್ನ,
ಪ್ರ ಭುಗಳು ಆಳುಗಳಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡುವವನು
ಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು, ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆಯುವವನಿಗೆ,
ಾವು ಕಚು್ಚವುದು.
9
ಾವನು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೀಳುವನೋ
6 ಮೂಢರಿಗೆ ಮ

*

10:4 ಾಳೆ್ಮಯು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟ್ಟ ನು್ನ ಅಡಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಥ ಾ ನೀನು ಾಂತ ಾಗಿರು ಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ
ದೋಷಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡು.
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ಅವನಿಗೆ ಾನಿ ಆಗುವುದು.
ಮರವನು್ನ ಕಡೆಯುವವನಿಗೆ
ಅ ಾಯವಿದೆ.
10
ಂಡು ಕೊಡಲಿಯ ಾಯಿಯನು್ನ ಮಸೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹೆಚು್ಚ ಬಲವನು್ನ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಬೇಕು.
ಾಯರ್ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಾನವೇ ಾಧನ.
11 ಾ ಾಡಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಾವು ಕಚಿ್ಚದರೆ,
ಾ ಾಡಿಗನಿಗೆ ಾವ ಪ್ರ
ೕಜನವೂ ಇಲ್ಲ.
12 ಾನಿಯ
ಾತು ಹಿತ.
ಅ ಾನಿಯ ಾಯಿ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
13 ಅ ಾನಿಯ
ಾತುಗಳು ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆ,
ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯದ ಮರಳುತನ.
14 ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನು್ನ ತಿಳಿಯನು.
ಾನು ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವುದೆಂದು ಅವನು ಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾನು?
ಅ ಾನಿಯ ಾತುಗ ೕ ಬಹಳ.
15 ಪಟ್ಟಣದ ಾರಿ ತಿಳಿಯದವನಿಗೆ ಮೂಢರು ತಿಳಿಸಲು,
ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಆ ಾಸವೇ.
16 ದೇಶದ ಅರಸನು ಯುವಕ ಾಗಿದ್ದರೆ,†
ಪ್ರ ಭುಗಳು ಹೊ ಾ್ತರೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ೌ ಾರ್ಗ್ಯ ವೇ!
17 ದೇಶದ ಅರಸನು ಕುಲೀನ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಪ್ರ ಭುಗಳು ಅಮಲಿ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿ ಸ ಾಲದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತರೆ
ನಿನಗೆ ಾಗ್ಯ ವೇ!
18 ಸೋ ಾರಿತನದಿಂದ ತೊಲೆಗಳು ಬೊಗು್ಗವವು.
ೕಲುಗೈ ಯಿಂದ ಮನೆ ಸೋರುವುದು.
19 ನಗುವಿ ಾಗಿ ಔತಣವು,
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಆನಂದವು,
ಧನವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.
20 ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಯೂ ಅರಸನನು್ನ ದೂಷಿಸದಿರು.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಧನಿಕನನು್ನ ಬಯ್ಯ ದಿರು.
ಆ ಾಶದ ಹಕಿ್ಕಯು ಆ ಶಬ್ದವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಸುವವು;
ಪ ಯು ಆ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು.

11

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟ
1 ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚೆಲು್ಲ,
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು.
2 ನೀನು ಅದನು್ನ ಏಳು ಮತು್ತ ಎಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಡು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
3 ಮಳೆ ತುಂಬಿದ
ೕಡಗಳು,
ಾ ಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡುವವು,
ಮರವು ಉತ್ತರ ಾ್ಕಗಲಿ, ದ ಣ ಾ್ಕಗಲಿ,
†

10:16 ಯುವಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥ ಾ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದರೆ.
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ಬಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು.
ಾಳಿಯನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ,
ೕಡಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಪೈ ರನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವುದಿಲ್ಲ.
5 ಾಳಿಯ
ಾಗರ್ವನೂ್ನ,
ಗಭಿರ್ಣಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನೂ್ನ,
ನೀನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಾಗೆಯೇ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಮುಂಜಾನೆ ಬೀಜ ಬಿತು್ತ;
ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯಬೇಡ,
ಇದು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ಅಥ ಾ ಅದು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ,
ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
4

ೌವನದಲಿ್ಲ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು
ಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇಂ ಾಗಿಯೂ,
ಮತು್ತ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಾಣುವುದು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹಿತ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು.
8 ಬಹಳ ವಷರ್ ಬದುಕುವವನು,
ಅವುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ,
ಆದರೆ ಅಂಧ ಾರದ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರಲಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬಹಳ ಾಗಿರುವವು.
ಮುಂ ಾಗುವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.
9
ೌವನಸ್ಥನೇ, ೌವನ ಾ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು,
ೌವನದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹೃ ದಯವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸಲಿ.
ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೂ,
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಸರಿಬೀಳುವ ಾಗೆಯೂ ನಡೆದುಕೋ.
ಆದರೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ
10 ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದಿಂದ ದುಃಖವನೂ್ನ,
ದೇಹದಿಂದ ಶ್ರ ಮೆಯನೂ್ನ ತೊಲಗಿಸು,
ಏಕೆಂದರೆ ಾಲ್ಯ ವೂ, ೌವನವೂ ವ್ಯ ಥರ್ವಷೆ್ಟ.
7 ನಿಜ

1 ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಬರುವುದಕೆ್ಕ

ಾಡುವನೆಂದು ತಿಳಿದಿರು.

12

ದಲು,
“ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ” ಎಂದು,
ನೀನು ಹೇಳುವ ವಷರ್ಗಳು ಸಮೀಪಿಸುವುದರೊಳ ಾಗಿ,
ೌವನದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು.
2 ಸೂಯರ್ನೂ, ಚಂದ್ರ ನೂ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳೂ ಕತ್ತ ಾಗುವ
ದಲೇ,
ಮಳೆಯ
ೕಡಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವು.
3 *ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮನೆ ಾವಲಿನವರು ನಡುಗುವರು,
ಬಲಿಷ್ಠರು ಬಗು್ಗವರು,
ಅರೆಯುವವರು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವರು,
ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ನೋಡುವವರು ಮಂ ಾಗುವರು.
*

12:3 ಇಲಿ್ಲ ಮನೆ ಾನವ ಾರೀರಿಕ ದೇಹವೆಂಬ, ಾವಲಿನವರು ಕೈ ಗಳೆಂಬ, ಬಲಿಷ್ಠರು ಾಲುಗಳೆಂಬ, ಅರೆಯುವವರು ಹಲು್ಲಗಳೆಂಬ,
ಮತು್ತ ನೋಡುವವರು ಕಣು್ಣಗಳೆಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉ ಾಹರಣೆಗಳು ಮರಣದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು
ಪಂಡಿತರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

ಪ್ರ ಸಂಗಿ 12:4
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4 ಬೀದಿಯ

ಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚಿ್ಚರುವವು,
ಅರೆಯುವ ಶಬ್ದವು ನಿಲು್ಲವುದು,
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹಕಿ್ಕಯ ಧ ್ವನಿಗೆ ಎದೆ್ದೕಳುವನು,
ಾಯಕಿಯರೆ ಾ್ಲ ಕುಗು್ಗವರು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ದಿನೆ್ನಯನು್ನ ಕಂಡರೆ ಭಯ,
ಮತು್ತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ,
ಾ ಾಮಿಯ ಮರವು ಹೂ ಬಿಡುವುದು,
ಮಿಡತೆಯು ಕೂ ಾ ಾರ ಾಗಿರುವುದು,
ಆಶೆಯು ಕುಂದುವುದು.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಗೃ ಹಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವನು,
ಗೋ ಾಟದವರು ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವರು.
6 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಂತಿಯು ಕಿತು್ತಹೋಗುವುದು,
ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಜಜಿ್ಜಹೋಗುವುದು,
ಮಡಿಕೆಯು ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಒಡೆಯುವುದು,
ಾವಿಯ ಾಟೆ ಮುರಿಯುವುದು,
7 ಮಣು್ಣ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದ್ದ ಾ ಾಗುವುದು,
ಆತ್ಮ ವು ತನ್ನ ನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ಇಷ್ಟರೊಳ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಕತರ್ನನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸದಿರಬೇಡ.
8 “ವ್ಯ ಥರ್ವೇ ವ್ಯ ಥರ್, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯ ಥರ್” ಎಂದು ಪ್ರ ಸಂಗಿಯು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಸ ಾಪಿ್ತ
ಪ್ರ ಸಂಗಿಯು ಾನಿ ಾಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ ಬಂದನು, ಅನೇ ಾನೇಕ
ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾ್ಯ ನಿಸಿ, ಪರೀ ಸಿ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿದನು.
10 ಪ್ರ ಸಂಗಿಯು ಯ ಾಥರ್ ಾವದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯ ಸತ್ಯ ದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಆರಿಸಿದನು.
11 ಾನಿಗಳ
ಾತುಗಳು ಮುಳು್ಳ ಗೋಲುಗಳು, ಸಂಗ್ರ ಹ ಾಕ್ಯ ಗಳು ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಬಡಿದ
ಳೆಗಳು ಇವೆರಡು
ಒಬ್ಬ ನೇ ಕುರುಬನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
12 ನನ್ನ ಕಂ ಾ, ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು. ಬಹಳ ಗ್ರ ಂಥಗಳ ರಚನೆಗೆ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಾ್ಯ ಸಂಗವು ದೇಹಕೆ್ಕ ಆ ಾಸ.
13 ವಿಷಯವು ತೀರಿತು,
ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಯಿತು,
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳ,
ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರ ಕತರ್ವ್ಯ ವು ಇದೇ.
14 ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲೀ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಲೀ,
ಸಕಲ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸಿ,
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಗುರಿ ಾಡುವನು.
9
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973
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ಪರಮಗೀತೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಪರಮಗೀತೆಯು (ಸೊಲೊ ೕನನ ಗೀತೆ) ಪುಸ್ತಕದ
ದಲ ವಚನದಿಂದ ಅದರ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ, ಗೀತೆಯು
ಾರಿಂದ ಬಂತೆಂದು ಇದು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುತ್ತದೆ: “ಸೊಲೊ ೕನನು
ರಚಿಸಿದ ಪರಮಗೀತೆ” (1:1).
ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಿರುವ ಾರಣ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಂತಿಮ ಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಶೀಷಿರ್ಕೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ
(1:5; 3:7,9,11; 8:11-12).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 971-965 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸ ಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದನು,
ಸೊಲೊ ೕನನ ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವವನು್ನ ಎತಿ್ತಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪಂಡಿತರು ಈ ಗೀತೆಯು ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಆರಂಭ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದು ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಕವಿತೆಯ
ೌವನದ
ಹುಮ್ಮ ಸಿ ್ಸ ನ ಾರಣದಿಂದ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೆಬನೋನ್ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಉತ್ತರ
ಮತು್ತ ದ ಣ ಾಗಗಳೆರಡನೂ್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆಯೆಂದು
ಹೇಳ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ವಿ ಾಹಿತ
ೕಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಮದುವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತನೆ

ಾಡುತಿ್ತರುವ ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗರು.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಪರಮಗೀತೆಯು ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಾ್ಲಘಿಸಲು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಾಹಿತಿ್ಯಕ ಕವಿತೆ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ
ಇದು ದೇವರ
ೕಜನೆಯಂತೆ ಮದುವೆಯನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮದುವೆಯ ಾಂಧವ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ಾಗಿ, ಾವ ಾತ್ಮಕ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ದೈ ಹಿಕ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ಮದುವೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಧುವು ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸು ಾ್ತಳೆ — 1:1-3:5
2. ವಿ ಾಹ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ವಧುವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವುದು
— 3:6-5:1
3. ವಧುವು ವರನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವ ಕನಸು ಕಂಡಿದು್ದ — 5:2-6:3
4. ವಧುವರರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೊಗಳುವುದು — 6:4-8:14
ದಲನೆಯ ಗೀತೆ
ೕನನು ರಚಿಸಿದ ಪರಮಗೀತೆ.

1 ಸೊಲೊ

ನಲೆ್ಲ
ಾಯ ಮುದು್ದಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡು
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.
3 ನಿನ್ನ ತೈ ಲವು ಸುಗಂಧ;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರಿದ ತೈ ಲದ ಸುಗಂಧದಂತೆ ಾ್ಯ ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ,
ತರುಣಿಯರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವರು.
2 ನಿನ್ನ
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ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು - ನಲೆ್ಲ

4 ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೋ; ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬರುವೆನು;

ಾಜನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಿ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆವು,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಾದುದು;
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವರು.

ಾನು ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಂತೆ ಕ ಾ್ಪ ಗಿದ್ದರೂ,*
ಸೊಲೊ ೕನನ ಪರದೆಗಳಂತೆ ಚೆಲು ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಾನು ಕ ಾ್ಪ ಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ ನೋಡಬೇಡಿರಿ.
ಾನು ಕ ಾ್ಪ ಗಿರುವುದು ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ.
ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ† ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಇಟ್ಟರು;
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ತೋಟವನೂ್ನ ಾನು ಾಯು್ದಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
7 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯನೇ,
ನಿನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವೆ?
ನಡುಹಗಲಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಂದೆಯು ಎಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸು ಾ್ತರೆ? ಹೇಳು.
ಾನೇಕೆ ಅಲೆ ಾರಿಗಳಂತೆ‡
ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಮಂದೆಗಳ ಹತಿ್ತರ ಅಲೆಯಬೇಕು?
5 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ,

ನಲ್ಲ

8 ಸಿ್ತ ೕಯರಲಿ್ಲ ಅತಿ ಸುಂದರ

ಾದ ಹೆಣು್ಣ ನೀನು,
ನಿನಗಿದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ಾದರೆ
ಹಿಂಡಿನ ಹೆಜೆ್ಜಯ ಜಾಡನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ,
ಕುರುಬರ ಗು ಾರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಕೆಮರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು.
9 ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಫರೋಹನ ರಥವನೆ್ನಳೆವ ಹೆಣು್ಣ ಕುದುರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನ ಗಳು ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ,
ನಿನ್ನ ಕಂಠವು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ ಾಗಿವೆ!
11 ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಬಂ ಾರದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ,
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕುಚ್ಚ ಗಳನು್ನ ಾಡಿಸುವೆನು.
್ರ

ನಲೆ್ಲ
ಾಜನು ಔತಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ§
ಇತ್ತ ನನ್ನ ಸುಗಂಧತೈ ಲವು ಪರಿಮಳವನು್ನ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ.
13 ಎನಿ್ನ ನಿಯನು *ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ರಕ್ತಬೋಳದ ಚೀಲ;
12

ಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಲ್ಲ ನು ಏನೆ್ಗದಿಯ† ಾ್ರ ತೋಟಗಳ
ಗೋರಂಟೆಯ ಹೂಗೊಂಚಲು.

14 ನನ್ನ

*

1:5 ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಂತೆ ಕ ಾ್ಪ ಗಿದ್ದರೂ, ಕೇ ಾರ್ ಅರೇಬಿ ಾಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರ ಕುಲದವರು (ಆದಿ 25:13;
ಯೆ ಾ 21:16-17; ಕೀತರ್ 120:5). ಈ ಕುಲದವರು ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಕಪು ್ಪ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇ ಾರ್ ಯುವತಿಯ
ಕಪು ್ಪ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

†

1:6

ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ

ಲೈ ಂಗಿಕತೆಯ ಅಥರ್ವನು್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಾ್ರ ತೋಟವು “ಯುವತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ಆಳ ಾದ

‡ 1:7 ಅಲೆ ಾರಿಗಳಂತೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿದವಳಂತೆ § 1:12 ಾಜನು
* 1:13 ಎನಿ್ನನಿಯನು ಪಿ್ರಯನು † 1:14 ಏನೆ್ಗದಿಯ ಏನೆ್ಗದಿ ಎಂಬುದು

ಔತಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅಥ ಾ ಾಜನು ಅತ್ತ ಓಲಗದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ.
ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ದ ನೈ ಋತ್ಯ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಓಯಸಿಸ್ (ಮರಳು ಾಡಿನ ಫಲವ ಾ್ತದ ಪ್ರ ದೇಶ) ಆಗಿದೆ; ಇದು ಒಂದು ಉ ಾ್ಲಸಕರ ಮತು್ತ
ಫಲವ ಾ್ತದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿ ಪರಿಚಿತ ಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀರಿರುವಂತೆ ಾಡುತ್ತದೆ.
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ನಲ್ಲ
ಾ, ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಚೆಲುವೆ,
ಆ ಾ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಸುಂದರಿ!
ನಿನ್ನ ನೇತ್ರ ಗಳು ಾರಿ ಾಳಗಳಂತಿವೆ.

15 ಆ

ನಲೆ್ಲ
ಾ, ಎನಿ್ನ ನಿಯನೇ, ನೀನೆಷು್ಟ ಸುಂದರ, ನೀನೆಷು್ಟ ಮನೋಹರ!
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಚಿಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಚ,
17 ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾವಣಿ ತು ಾಯಿ ಮರಗಳೇ;
ತೊಲೆಗಳು ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷಗಳೇ.
16 ಆ

2
ನಲ್ಲ
1 ಾನು ಾರೋನಿನ* ನೆಲಸಂಪಿಗೆ,
ತಗಿ್ಗನ ಾವರೆ.
2 ಸಿ್ತ ೕಯರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠಳು ನೀನು,
್ರ
ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಳು ಮುಳು್ಳ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಾವರೆಯಂತಿರುವಳು.
ನಲೆ್ಲ

3 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನು

ವನವೃ ಕ್ಷಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಸೇಬಿನ ವೃ ಕ್ಷದಂತಿಹನು.
ಅದರ ಫಲವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಮಧುರ
ಾನು ಆತನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಪರ ಾನಂದಗೊಂಡೆನು.
4 ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡನು ನನ್ನ ನು್ನ ಔತಣ ಾಲೆಗೆ,
ನನ್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತದನು ಪಿ್ರ ೕತಿ ಎಂಬ ಪ ಾಕೆ.
5 ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವೆನು ಅನು ಾಗದಿಂದ,
ದೀಪ ಾ್ರ ಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿರಿ,
ಸೇಬು ಹಣು್ಣಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸಿರಿ.
6 ಆತನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆತನ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ನು್ನ ಆಲಂಗಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಪರ ಾನಂದ!
7 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ,
ಆತನು ಾ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಾರೂ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರಿ,
ಆತನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಾರೂ ಭಂಗ ಾಡದಿರಿ ಎಂದು
ವನದ ಜಿಂಕೆ ಹರಿಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಎರಡನೆಯ ಗೀತೆ - ನಲೆ್ಲ
ಾಂತನ ಸಪ್ಪಳ! ಅವನು ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ಾರು ಾ್ತ,
ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
9 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನು ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಾ್ರ ಯದ ಹರಿಣದಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಾ, ಇಗೋ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಆಚೆ ನಿಂತು,
ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡು ಾ್ತನೆ,
ಜಾ ಾಂದ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಣಿಕು ಾಕು ಾ್ತನೆ!
8 ಅಗೋ ನನ್ನ

*

2:1 ಾರೋನಿನ ಾರೋನ್: ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕ ಾವಳಿ ಾ್ರಂತ್ಯ ವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸ ಾಗಿದೆ (ಯೆ ಾ 35:2;
65:10). ಆದರೆ ಪದ ಾಸ್ತವ ಾದ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ ಬಯಲು ಅಥ ಾ ವಿ ಾಲ ಮತು್ತ ಸಮತಟಾ್ಟದ ಮೇಲೆ್ಮ ೖ ಪ್ರ ದೇಶ.
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ನಲ್ಲ

10 ನನ್ನ ನಲ್ಲ ನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು,

“ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯತಮೇ, ಎನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ, ಎದು್ದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ!
ಾಲ ಕಳೆಯಿತು, ಮಳೆ ಾಲ ಮುಗಿಯಿತು;
ಾ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಾಣುತ್ತವೆ, ಕುಡಿ ಸವರುವ ಾಲ ಬಂತು,
ಬೆಳವಕಿ್ಕಯ ಕೂಗು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ;
13 ಅಂಜೂರದ ಾಯಿಗಳು ಹಣಾ್ಣಗಿವೆ,
ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳ ಗಳು ಹೂಬಿಟಿ್ಟವೆ, ಅದರ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಬೀರುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ಎನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ, ಎದು್ದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ!
14 ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಂದುಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವೇ!
ನಿನ್ನ ರೂಪವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು,
ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿಸು;
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಎಷೊ್ಟೕ ಇಂಪು, ನಿನ್ನ ರೂಪವು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ.”
15 ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವ ನರಿಗಳನು್ನ†, ನರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ;
11 ಇಗೋ, ಚಳಿ
12 ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ

ಹೂಬಿಟಿ್ಟರುವ ನಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಗಳು

ಾಳು.

ನಲೆ್ಲ

16 ಎನಿ್ನ ನಿಯನು ನನ್ನವನೇ,

ಾನು ಅವನವಳೇ,
ನೆಲ ಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
17 ಕತ್ತಲು ಕಳೆಯುವ
ದಲು, ಹೊತು್ತ ಮೂಡುವ
ದಲು ಹೊರಟು ಾ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನೇ,
ಬೇತೆರ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ
ಾ್ರ ಯದ ಹರಿಣದಂತೆಯೂ ಇರು.

3

1

ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯನನು್ನ ಹುಡುಕಿದೆನು,
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
2 ಾನು, “ಎದು್ದ ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವೆನು,
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯನನು್ನ ಹುಡುಕುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು,
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
3 ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವ ಾವಲು ಾರರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆನು,
“ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯನನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
4 ಅವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ತುಸು ಹೊತಿ್ತನೊಳಗೆ ನನ್ನ
ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆತ್ತವಳ ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ, ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಹೋದೆನು.
5 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ,
ಆತನು ಾ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಾರೂ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರಿ,
ಆತನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಾರೂ ಭಂಗ ಾಡದಿರಿ ಎಂದು
ವನದ ಜಿಂಕೆ ಹರಿಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಮೂರನೆಯ ಗೀತೆ - ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
†

2:15 ನರಿಗಳನು್ನ “ನರಿಗಳು” ಬಹುಶಃ ಯುವತಿಯರ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾಗಿ ಸ್ಪಧಿರ್ಸುವ ಇತರ ಪುರುಷರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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6 ವತರ್ಕರು

ಾರುವ ಸಕಲ ಸುಗಂಧತೈ ಲಗಳಿಂದ,
ರಸಗಂಧ,
ಾಂ ಾ್ರ ಣಿಧೂಪ ಮುಂ ಾದ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಧೂಮಸ್ತಂಭಗ
ಹೊರಹೊಮು್ಮತಿ್ತರುವ,
ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಾರದು?
7 ಅದೋ, ನೋಡು ಸೊಲೊ
ೕನನ ಪಲ್ಲಕಿ ್ಕ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಅರುವತು್ತ ಜನರು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಯುದ್ಧಪ ್ರ ವೀಣ ಾದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ.
ಾತಿ್ರ ಯ ಅ ಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಆ ಪಲ್ಲಕಿ ್ಕಯನು್ನ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನು
ಲೆಬನೋನಿನ ಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಅದರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ,
ಕುಳಿತು ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವ ಆಸನವನು್ನ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೂ,
ಆಸನವನು್ನ ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅದರ ಮಧ್ಯ ಾಗವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪುತಿ್ರ ಯರು
ತಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿ ಕಸೂತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.
11 ಚೀ
ೕನಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಹೊರಟು ಬನಿ್ನ
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನೋಡ ಬನಿ್ನ.
ಅವನು ವಿ ಾಹ ದಿನದ ಉತ್ಸವದಂದು
ಆತನ ಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಆತ ಧರಿಸಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಬನಿ್ನ!
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ಸ ಾರ್ಂಗಸುಂದರಿ ಾದ ವಧು - ನಲ್ಲ
1 ಆ ಾ, ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಚೆಲುವೆ!
ಆ ಾ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಸುಂದರಿ!
ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನ ನೇತ್ರ ಗಳು ಾರಿ ಾಳಗಳು,
ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುವ ಆಡಿನ ಮಂದೆ.
2 ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿದ ಕುರಿಮಂದೆಯ ಬಿಳುಪಿನಂತಿವೆ ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು,
ಾವುದೂ ಒಂಟಿ ಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ೕಡಿ ಾಗಿವೆ.
3 ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂಪು ಾರದಂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಯಿ ರಮ್ಯ.
ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯು ಹೋಳು ಾಡಿದ ಾಳಿಂಬೆಯ ತಿರುಳಿನಂತಿದೆ.
4 ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ಾವೀದನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ ನುಣು ಾದ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತನ ಾರ ಾವಿರ ಶೂರರ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ನೇತು ಾಕಿರುವ ಾವೀದನ ಬುರುಜಿನ
5 ನಿನ್ನ ಎರಡು ಸ್ತನಗಳು ನೆಲ ಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮೇಯುತಿ್ತರುವ
ಅವಳಿ ಜಿಂಕೆಮರಿಗಳಂತಿವೆ.
6 ಕತ್ತಲು ಕಳೆಯುವ ತನಕ, ಹೊತು್ತ ಮೂಡುವವರೆಗೆ
ರಕ್ತಬೋಳದ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ, ಧೂಪದ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ತೆರಳಿ ಸಂಚರಿಸುವೆ ಾನು.
7 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಸುಂದರಿ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
8 ಾ ವಧುವೇ, ಎನೊ್ನಂದಿಗೆ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ.
ಾ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ, ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ,

ಾಗಿದೆ.
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ಇಳಿದು ಾ ಅ ಾನದ ತುದಿಯಿಂದ,
ಶೆನೀರ್ ಮತು್ತ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಶಿಖರಗಳಿಂದ.
ಹೊರಟು ಾ, ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗಳಿಂದ
ಚಿರತೆಗಳ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ.
9 ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ವಧುವೇ, ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕುಡಿನೋಟದಿಂದ;
ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಕಂಠ ಾರದ ಒಂದು ರತ್ನದಿಂದ.
10 ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಅದೆಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ!
ನಿನ್ನ ಪೆ್ರ ೕಮ ಾ್ರ ಾರಸಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
ನಿನ್ನ ತೈ ಲದ ಪರಿಮಳ ಸಕಲಸುಗಂಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೋಹರ!
11 ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಜೇನುಗರೆಯುತ್ತವೆ;
ಜೇನೂ ಮತು್ತ ಾಲೂ ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲವೆ,
ನಿನ್ನ ಉಡುಪುಗಳು ಲೆಬನೋನಿನ ಸುಗಂಧ ಸೂಸುತಿ್ತದೆ.
12 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಳು, ನನ್ನ ಮದಲಗಿತಿ್ತಯು, ಸುಭದ್ರ ಾದ ಉ ಾ್ಯ ನ,
ಬೇಲಿ
ಳಗೆ ಮುಚಿ್ಚ ಮುದಿ್ರ ಸಿದ ಚಿಲುಮೆ.
13 ನಿನ್ನ ಉ ಾ್ಯ ನದಲಿ್ಲವೆ ಾಳಿಂಬೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ವೃ ಕ್ಷಗಳು,
ಜಟ ಾಂಸಿ ಮತು್ತ ಗೋರಂಟೆಗಳು,
14 ಜಟ ಾಂಸಿ, ಕುಂಕುಮ, ಬಜೆ, ಲವಂಗಚಕೆ್ಕ, ಸಮಸ್ತ ವಿಧ ಾದ ಾಂ ಾ್ರ ಣಿ ಗಿಡಗಳು,
ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು, ಸಕಲ ಮುಖ್ಯ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಇವುಗಳೇ ಚಿಗುರುತ್ತವೆ.
15 ಉ ಾ್ಯ ನಗಳಿಗೆ ಾದು ಹೋಗುವ ಬುಗೆ್ಗ, ಉಕು್ಕತಿ್ತರುವ ಾವಿ,
ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಹರಿಯುವ ಾಲುವೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲವೆ.
ನಲೆ್ಲ

16 ಉತ್ತರದ

ಾಳಿಯೇ ಏಳು, ದ ಣದ ಾಳಿಯೇ ಬೀಸು!
ನನ್ನ ತೋಟದ ಸುಗಂಧಗಳು ಹರಡುವ ಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಳಿ ಾಡು.
ಎನಿ್ನ ನಿಯನು ತನ್ನ ತೋಟದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಾನೇ ಭುಜಿಸಲಿ.

5
ನಲ್ಲ
1 ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ವಧುವೇ, ಇಗೋ ಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನ್ನ ತೋಟದೊಳಗೆ,
ನನ್ನ ರಕ್ತಬೋಳ ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರುವೆ,
ನನ್ನ ಜೇನುಗೂಡನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿಂದಿರುವೆ,
ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಾಲನೂ್ನ ಕುಡಿದಿರುವೆ.
ಮಿತ್ರರೇ, ತಿನಿ್ನರಿ.
ಪಿ್ರ ಯರೇ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾನ ಾಡಿರಿ.
ಾಲ್ಕನೆಯ ಗೀತೆ - ನಲೆ್ಲ
ಾನು ನಿದೆ್ರ ಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿತು್ತ.
ಇಗೋ, ಎನಿ್ನ ನಿಯನು ಕದ ತಟಿ್ಟ,
“ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ಾಂತಳೇ, ಾರಿ ಾಳವೇ, ನಿಮರ್ಲೆಯೇ, ಾಗಿಲು ತೆಗೆ!
ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಇಬ್ಬ ನಿಯು ಬಿದಿ್ದದೆ,
ನನ್ನ ಕೂದಲು ಾತಿ್ರ ಬೀಳುವ ಹನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ” ಅಂದನು.
3 “ನನ್ನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದೆನ ಾ್ಲ, ಅದನು್ನ ಹೇಗೆ ಾಕಿಕೊಂಡೇನು?
ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನ ಾ್ಲ,
2
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ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಳೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಾನು ಅಂದುಕೊಂ ಾಗ,
ಾಂತನು ಾಗಿಲ ರಂಧ್ರ ದಲಿ್ಲ ಕೈ ನೀಡಿದನು,
ಅವನಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮನ ಮಿಡಿಯಿತು.
5 ಾನೆದು್ದ ನನ್ನ ನಲ್ಲ ನಿಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು
ಅಗುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟೆ್ಟ ನು,
ನನ್ನ ಕೈ ಗಳಿಂದ ರಕ್ತಬೋಳವು,
ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅಚ್ಚರಕ್ತಬೋಳವು ತೊಟಿ್ಟಕಿ ್ಕತು.
6 ನನ್ನ ಇನಿಯನಿಗೆ ಕದ ತೆಗೆದೆನು,
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನು.
ನನೆ್ನದೆಯ ಬಡಿತವೇ ನಿಂತಂ ಾಯಿತು ಅವನ ದನಿಗೆ.
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಎಷು್ಟ ಕೂಗಿದರೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.
7 ಊರಲಿ್ಲ ಸುತು್ತತಿ್ತರುವ ಾವಲು ಾರರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು,
ಹೊಡೆದು ಾಯಪಡಿಸಿದರು,
ೌಳಿಯ ಾವಲು ಾರರು ಮೇಲೊದಿಕೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡರು.
8 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಾಂತನನು್ನ ಕಂಡರೆ
ಾನು ಅನು ಾಗದಿಂದ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
4 ನನ್ನ

ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು

9 ಸಿ್ತ ೕರತ್ನವೇ, ಇತರರ

ಾಂತರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಾಂತನ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?
ನಮಿ್ಮಂದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇತರರ
ಅತಿಶಯವೇನು?
ನಲೆ್ಲ
10 ನನ್ನ ನಲ್ಲ ನು ತೇ
ೕಮಯ ಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವನು;
*ಅವನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜ ಾ್ರ ಯನು.
್ರ

ಾಂತರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ

ಾಂತನ

11 ಅವನ ತಲೆಯು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ

ಾರದಂತಿದೆ,
ಗುಂಗುರು ಗುಂಗು ಾಗಿರುವ ಅವನ ಕೂದಲು ಾಗೆಯಂತೆ ಕ ಾ್ಪ ಗಿದೆ.
12 ಅವನ ಕಣು್ಣಗ
ೕ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ತೊರೆಗಳ ಹತಿ್ತರ ತಂಗುವ,
ೕರದಲಿ್ಲ ಾ್ನ ನ ಾಡುವ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತಿವೆ.
13 ಅವನ ಕೆನೆ್ನ ಗಳು ಕಣರ್ಕುಂಡಲ ಗಿಡಗಳ ಾತಿಗಳಂತೆಯೂ
ಸುಗಂಧಸಸ್ಯ ಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ದಿಬ್ಬ ಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ;
ಅಚ್ಚರಕ್ತಬೋಳವನು್ನ ಸುರಿಸುವ ಅವನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂ ಾವರೆಗಳೇ.
14 ಅವನ ಕೈ ಗಳು ಪೀತರತ್ನ ಖಚಿತ ಾದ ಬಂ ಾರದ ಸ ಾಕಿಗ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲವೆ,
ಅವನ ಮೈ ಇಂದ್ರ ನೀಲಮಯ ಾದ ದಂತಫಲಕದ ಾಗಿದೆ.
15 ಅವನ ಾಲುಗಳು ಅಪರಂಜಿಯ ಸುಣ್ಣ ಾದಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರ ಾಂತ ಸ್ತಂಭಗಳು;
ದೇವ ಾರುಗಳಷು್ಟ ರಮಣೀಯ ಾದ ಅವನ ಾಂಭೀಯರ್ವು ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಸ ಾನ.
16 ಅವನ ನುಡಿ ಮಧುರ,
ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗ ಸುಂದರ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರುಗಳಿ ಾ,
ಇವನೇ ಎನಿ್ನ ನಿಯನು; ಇವನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನು.
*

5:10 ಅವನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜ ಾ್ರ ಯನು. ಅಥ ಾ ನನ್ನ ನಲ್ಲ ನು ಬಿಳುಪು ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವನು. ಅವನಿಗೆ ಸ
ಾರು ಇಲ್ಲ

ಾನರು
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ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು

ಾಮಣಿಯೇ, ನಿನಿ್ನ ನಿಯನು ಹೋದುದೆಲಿ್ಲಗೆ?
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಾವು ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕೋಣವೇ?
ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ನಲ್ಲ ನು ಹೋದುದೆಲಿ್ಲಗೆ?

1 ಮಹಿ

ನಲೆ್ಲ
ಾಂತನು ಉ ಾ್ಯ ನವನಗಳಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸು ಾ್ತ, ನೆಲ ಾವರೆಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯ ಬೇಕೆಂದು
ಸುಗಂಧಸಸ್ಯ ದ ಾತಿಗಳಿರುವ ತನ್ನ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಎನಿ್ನ ನಿಯನು ನನ್ನವನೇ, ಾನು ಅವನವಳೇ,
ಅವನು ನೆಲ ಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
2 ನನ್ನ

ಐದನೆಯ ಗೀತೆ - ನಲ್ಲ

4 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಳೇ, ನೀನು ತಿಚರ್ದಂತೆ ಸುಂದರಿ,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗೆ ಮನೋಹರಿ,
ಧ ್ವಜಗಳು್ಳಳ್ಳ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಾಗೆ ಭಯಂಕರಿ!
5 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು,
ಅವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆದರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಆಡುಮಂದೆಯಂತಿದೆ.
6 ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿದ ಕುರಿಮಂದೆಯ ಬಿಳುಪಿನಂತಿವೆ ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು,
ಾವುದೂ ಒಂಟಿ ಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ೕಡಿ ಾಗಿವೆ.
7 ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯು ಹೋಳು
ಾಡಿದ ಾಳಿಂಬೆಯ ತಿರುಳಿನಂತಿದೆ.
8 ಅರಸನಿಗೆ ಾಣಿಯರು ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ,
ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಎಂಬತು್ತ ಮಂದಿ,
ಯುವತಿಯರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ.
9 ನನ್ನ ಾರಿ ಾಳವು, ನನ್ನ ನಿಮರ್ಲೆಯು ಒಬ್ಬಳೇ,
ಇವಳು ಏಕ ಾತ್ರ ಪುತಿ್ರ ಾಯಿಗೆ, ಮುದು್ದಮಗಳು ಹೆತ್ತವಳಿಗೆ.
ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೊಗಳಿದರು ಯುವತಿಯರು ನೋಡಿ,
ಾಣಿಯರೂ, ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಕೊಂ ಾಡಿದರು ಈ ರೀತಿ.
10 ಅರುಣೋದಯದಂತೆ ಉದಯಿಸುವಂತಿರುವಳು,
ಚಂದ್ರ ನಂತೆ ೌಮ್ಯ ಸುಂದರಿಯಿವಳು, ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಶುಭ್ರಳು,
ಧ ್ವಜಗಳುಳ್ಳ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಾಗೆ ಭಯಂಕರಳು ಆಗಿರುವ ಇವ ಾರು?
11 ಾ್ರ ಯು ಚಿಗುರಿದೆ
ೕ, ಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳು ಹೂಬಿಟಿ್ಟವೆ
ೕ ಎಂದು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಸಸ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಾ ಾಮಿಯ ತೋಟಕೆ್ಕ ಾನು ಹೋಗಿದೆ್ದ.
12 ಇದ್ದಕಿ ್ಕದ್ದ ಾಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾನು ಬಯಸಿದಂತೆ ದೇಶ
ಪ್ರ ಾನರ ರಥಗಳ ನಡುವೆ ಾನಿರುವುದನು್ನ ಅರಿತೆನು.
ನಲೆ್ಲ

13 ಶೂಲಮ್ ಊರಿನವಳೇ, ತಿರುಗು, ಹಿಂತಿರುಗು,

ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಬೇಕು; ತಿರುಗು, ಇತ್ತ ತಿರುಗು.
ಎರಡು ಾಲಿನಲಿ್ಲ ನತಿರ್ಸುವ ನತರ್ಕಿಯರ ನಡುವೆ ನತಿರ್ಸುವವಳನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ
ಶೂಲಮ್ ಊರಿನವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವುದೇಕೆ?
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ನಲ್ಲ
1 ಾಜಪುತಿ್ರ ಯೇ, ಾದರ ಗಳಲಿ್ಲ ನ ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ!
ದುಂ ಾದ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳು ಕುಶಲ ಶಿಲಿ್ಪಯು ಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳಂತಿವೆ.
2 ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಮಿಶ್ರ ಾನ ತುಂಬಿದ ಗುಂಡು ಬಟ್ಟಲು,
ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ನೆಲ ಾವರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃ ತ ಾದ ಗೋದಿಯ ಾಶಿ.
3 ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳೆರಡೂ ಜಿಂಕೆಯ ಅವಳಿಮರಿಗಳಂತಿವೆ.
4 ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ದಂತದ ಗೋಪುರ,
ನಿನ್ನ ನೇತ್ರ ಗಳು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ನ ಬತ್ ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯ ಕೊಳಗಳಂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಮೂಗು ದಮಸ್ಕದ ಕಡೆಗಿರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ಬುರುಜಿನಂತಿದೆ.
5 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಶಿರಸು್ಸ,
ನಿನ್ನ ತಲೆಗೂದಲಿಗಿದೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ನುಣುಪುಹೊಳಪಿನ ಬಣ್ಣ,
ಅದರಲಿ್ಲದೆ ಅರಸನನೆ್ನೕ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂಥ ಆಕಷರ್ಣೆ.
6 ಪೆ್ರ ೕಯಸಿಯೇ, ಸಕಲ ೌಂದಯರ್ ಸೊಬಗಿನಿಂದ
ನೀನೆಷು್ಟ ಸುಂದರ, ನೀನೆಷು್ಟ ಮನೋಹರ!
7 ನೀಳ ಾದ ನಿನ್ನ ಆ ಾರವು ಖಜೂರ್ರದ ಮರ,
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳೇ ಅದರ ಗೊಂಚಲುಗಳು.
8 ಾನು ಆ ಮರವನು್ನ ಹತಿ್ತ, ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ನನಗೆ ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತಿರಲಿ,
ಸೇಬುಹಣಿ್ಣ ನ ಪರಿಮಳದಂತೆ ನಿನ್ನ ಉಸಿರು.
ನಲೆ್ಲ

ಾ್ರ ಾರಸದ ಾಗಿರಲಿ,*
ನಿದಿ್ರ ಸುವವರ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ನಯ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಈ ರಸವು ನನ್ನ ನಲೆ್ಲ
ಇಳಿದು ಬರುವುದು.
10 ಾನು ನನ್ನ ನಲ್ಲ ನ ನಲೆ್ಲ,
ಅವನ ಆಶೆಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ.
11 ಎನಿ್ನ ನಿಯನೇ, ವನಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಾ,
ಹಳಿ್ಳ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ†!
9 ನಿನ್ನ ಚುಂಬನ ಉತ್ತಮ

ಾದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಮೆಲ್ಲ ನೆ

12 ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೊ

13

ಾ್ತರೆ ಹೊರಟು ಾ್ರ ಯು ಚಿಗುರಿದೆ
ೕ,
ಅದರ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ
ೕ, ಾಳಿಂಬೆ ಹೂ ಬಿಟಿ್ಟದೆ
ೕ ನೋಡೋಣ ಾ,
ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾಮಜನಕ ವೃ ಕ್ಷಗಳು‡ ಪರಿಮಳ ಬೀರುತಿ್ತವೆ, ನನ್ನ ಾಂತನೇ,
ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಒ ್ಳಳೆ್ಳಯ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಳೆಯ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಹಣು್ಣಗಳು
ನಮ್ಮ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

8
ನಲೆ್ಲ
1 ನೀನು ನನ್ನ ಾಯಿಯ
*

7:9 ಉತ್ತಮ

ಾ್ರ ಾರಸದ

ಾಲನು್ನ ಕುಡಿದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ
ಾಗಿರಲಿ, ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ

ಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿತು್ತ!

ಾಯು ಉತ್ತಮ

ಾ್ರ ಾರಸದಂತಿರಲಿ.

†

7:11 ಹಳಿ್ಳ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ

‡ 7:13 ಾಮಜನಕ ವೃ ಕ್ಷಗಳು ಾ್ಯಂಡೆ್ರೕಕ್್ಸ: ಅತ್ಯಂತ
ಾಸ ಾಡುವ ಅಥ ಾ ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ.
ಸಿಹಿ ಾದ ಾಸನೆಯ ಹೂವುಗಳುಳ್ಳ, ಲೈ ಂಗಿಕ ಆಸೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವ ಮತು್ತ ಫಲವತ್ತತೆಯನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡುವ
ಒಂದು ವೃ ಕ್ಷ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬ ಾಗಿದೆ (ಆದಿ 30:14-16).
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ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಂಡೊಡನೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟರೂ ಾರೂ ಹೀನೈ ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ನಿನಗೆ* ಉಪದೇಶ ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ;
ಾ್ರ ಯ ಮಿಶ್ರ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದ,
ನನ್ನ ಾಳಿಂಬೆಯ ಸವಿರಸವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕುಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
3 ಆಗ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂ ಾಗಿ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ನು್ನ ತಬು್ಬತಿ್ತತು್ತ.
4 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ,
ಆತನು ಾ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಾರೂ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರಿ,
ಆತನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಾರೂ ಭಂಗ ಾಡದಿರಿ ಎಂದು
ವನದ ಜಿಂಕೆ ಹರಿಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ

ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು

5 ನಲ್ಲ ನನು್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುವ ಇವಳು

ಾರು?
ಎಬಿ್ಬ ಸಿದೆನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆ ಸೇಬಿನ ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ
ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ, ಅಲೆ್ಲೕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಿಂದ ಹೆತ್ತಳು.
6 ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ನ ಮುದೆ್ರ ಯ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ.
ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮೃ ತು್ಯ ವಿನಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ,
ಪಿ್ರ ೕತಿದೊ್ರ ೕಹದಿಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮತ್ಸರವು ಾ ಾಳದಷು್ಟ ಕೂ್ರರ,
ಅದರ ಜಾ್ವಲೆಯು ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿ, ಧಗಧಗಿಸುವ ಕೋ ಾಗಿ್ನ.
7 ನಂದಿಸ ಾರವು ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳು,
ಮುಣುಗಿಸ ಾರವು ಅದನು್ನ ಪ್ರ ಾಹಗಳು.
ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಗಳಿಸಲು ಮನೆ ಾರುಗಳನು್ನ ಾರಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಅವನಿಗೆ †ತಿರ ಾ್ಕರ.
ಆರನೆಯ ಗೀತೆ - ಸೋದರರು
ಾರದ ತಂಗಿಯು ನಮಗುಂಟು;
ಅವಳನು್ನ ವರಿಸಲು ಾ ಾದರು ಬಂದರೆ ಅವಳ ಹಿತಕೆ್ಕ ಏನು ಾಡೋಣ?
9 ಅವಳು ಕೋಟೆ
ಾದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬುರುಜನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು,
ಾಗಿ ಾದರೆ ದೇವ ಾರು ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವೆವು.
8 ಸ್ತನ

ನಲೆ್ಲ
ಾನು ಕೋಟೆ; ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಅದರ ಬುರುಜುಗಳು,
ಹೀಗಿದು್ದ ಅವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಿತು್ತ.‡
11 ಸೊಲೊ
ೕನನು ಾ ಾ್ಹ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು,
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರ ತೆರಬೇ ಾಗಿತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ§.
10

12 ಸೊಲೊ

ೕನನೇ, ಆ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ನಿನಗಿರಲಿ,
ಅದರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೆ ಇನೂ್ನರು ಾಣ್ಯ ಸೇರಲಿ;
ನನ್ನದೇ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ತೋಟವು ನನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.

ನಲ್ಲ
ಾ್ಯ ನದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವಳೇ
ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ,
ನನಗೂ ಆ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಲಿ.

13 ಉ

*

8:2 ಆಕೆಯು ನಿನಗೆ ಅಥ ಾ ನೀನು ನನಗೆ.

ಅಥ ಾ ಆಗ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನು ಾನು ೌ್ರ ಢಳೆಂದು
ಸಮ.

†

8:7 ಅವನಿಗೆ ಅಥ ಾ ಅದಕೆ್ಕ.
ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ.

§

‡

8:10 ಅವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಿತು್ತ.

8:11 ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ವು ಒಂದು ದಿನ ಕೂಲಿಗೆ
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ನಲೆ್ಲ

14 ಸುಗಂಧಸಸ್ಯ ದ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ,

ಾ್ರ ಯದ ಹರಿಣದಂತೆಯೂ ತ್ವರೆ

ಾಡಿ

ಾ ನನಿ್ನ ನಿಯನೇ.
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ಯೆ ಾಯನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಯೆ ಾಯನ ಪುಸ್ತಕವು ಅದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅವನು
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು, ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು
(ಯೆ ಾಯ 7:3; 8:3). ಅವನು ಾಲು್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯ ಅರಸರ ಆಳಿ್ವಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಉಜಿ್ಜೕಯ,
ೕ ಾಮ್,
ಅ ಾಜ್ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಬಹುಶಃ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಅರಸ ಾದ
ಮನಸೆ್ಸಯ, ಐದನೆಯ ಅರಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 740-680 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅರಸ ಾದ
ಮತು್ತ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ೕ ಾಮ್, ಅ ಾಜ್

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಜೀವಿಸಲು ವಿಫಲ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಯೆ ಾಯನು
ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವ ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಇಡೀ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಮಗ್ರ ಾದ ಪ್ರ ಾದ ಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ ಣವನು್ನ ನಮಗೆ
ಒದಗಿಸುವುದು ಯೆ ಾಯನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ಇದು ಆತನ ಜೀವನದ ಸಂಪೂಣರ್ ಾ್ಯ ಪಿ್ತಯನು್ನ ಅಂದರೆ:
ಆತನ ಆಗಮನದ
ೕಷಣೆಯನು್ನ (ಯೆ ಾಯ 40:3-5), ಆತನ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಜನನವನು್ನ (7:14),
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯ ಆತನ ಾರೋಣವನು್ನ (61:1), ಆತನ ಯಜ್ಞರೂಪ ಾದ ಮರಣವನು್ನ (52:13-53:12),
ಮತು್ತ ಆತನ ಸ್ವಂತದವರನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯ ವುದ ಾ್ಕಗಿರುವ ಆತನ ಪುನ ಾಗಮನವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
(60:2-3). ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯ ದವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಲು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದವು ಉಜಿ್ಜೕವನದ ಾಲ ಮತು್ತ ಬಂ ಾಯದ ಸಮಯಗಳ ಮೂಲಕ
ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯ ವು ಅಶೂ್ಶಯರ್ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತಗಳಿಂದ ಾಶನದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿತು್ತ,
ಆದರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಾ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಯೆ ಾಯನು ಾಪದಿಂದ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಡುವಂಥ
ಮತು್ತ ಭವಿಷ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆ ಾ ಾಯಕ ಾದ ನಿರೀ ಯ ಕುರಿತ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ರಕ್ಷಣೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೆಹೂದದ ಖಂಡನೆ — 1:1-12:6
2. ಇತರ ಾಷ್ಟ ್ರ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನೆ — 13:1-23:18
3. ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಸಂಕಟ — 24:1-27:13
4. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಖಂಡನೆ — 28:1-35:10
5. ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಮತು್ತ ಯೆ ಾಯನ ಚರಿತೆ್ರ — 36:1-38:22
6. ಮೆಸಿ್ಸೕಯನ ರಕ್ಷಣೆ — 39:1-47:15
7. ಸ ಾ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ
ೕಜನೆ — 48:1-66:24
1

ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ,
ೕ ಾಮ, ಆ ಾಜ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಇವರ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಆದ
ದೈ ವದಶರ್ನ.
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ದೈ ವದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದ ಜ ಾಂಗ
ಾಶಮಂಡಲವೇ, ಆಲಿಸು! ಭೂಮಂಡಲವೇ ಕೇಳು! ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
3 ಎತು್ತ ಯಜ ಾನನನು್ನ, ಕತೆ್ತ ಒಡೆಯನ ಕೊಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದು.
ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೋ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯು ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಾಪಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗವೇ, ಅಧಮರ್ದ ಾರವನು್ನ ಹೊತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ಜೆಯೇ,
ದುಷ್ಟಜಾತಿಯೇ, ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತೊರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಆತನಿಗೆ ಬೆನು್ನ ಾಡಿ ಬೇರೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಏಕೆ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ, ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆ ಗುರಿ
ಾಗುತಿ್ತೕರಿ?
ತಲೆಯೆ ಾ್ಲ ರೋಗ, ಹೃ ದಯವೆ ಾ್ಲ ದುಬರ್ಲ.
6 ಅಂ ಾಲಿನಿಂದ ನಡುನೆತಿ್ತಯ ತನಕ ಪೆಟು್ಟ, ಾಸುಂಡೆ,
ಾಸಿ ಾಗದ ಾಯಗಳೇ ಹೊರತು ಏನೂ ೌಖ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
ಅವುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆ ಎಣೆ್ಣ ಸವರಿ ಮೃ ದು ಾಡಲಿಲ್ಲ.
7 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅನ್ಯರು ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅದು ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಾ ಾಯಿತು.
8 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಗರ
ಂದೇ* ಉಳಿದು, ಾ್ರ ತೋಟದ ಮನೆಯಂತೆಯೂ,
2ಆ

ೌತೆ ಾಯಿಯ ಹೊಲದ ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಾಗೂ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗೆಯೂ ಇದೆ.
ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ,
ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ ನಮ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಗೊ ೕರದ ದುದರ್ಶೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
10 ಸೊದೋಮಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ.
ಗೊ ೕರದ ಪ್ರ ಜೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
11 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೇಕೆ?
ಟಗರುಗಳ ಸ ಾರ್ಂಗ ಹೋಮ, ಪುಷ್ಟಪಶುಗಳ ಕೊಬು್ಬ, ಇದೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಾ ಾಯಿತು.
ಹೋರಿ, ಕುರಿಗಳ, ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾನು ಒಲಿಯೆನು.
12 ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬರುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ;
ನನ್ನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಾರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು?
13 ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ತರಬೇಡಿ; ಧೂಪವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ;
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಹುಣಿ್ಣಮೆಹಬ್ಬ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಕೂಟ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇವು ಬೇಡ; ಅಧಮರ್ದಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಸಂಘವನು್ನ ಾನು ಸಹಿಸ ಾರೆನು.
14 ನಿಮ್ಮ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಹುಣಿ್ಣಮೆಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವ ದಿನಗಳನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಇವು ನನಗೆ ಾರ; ಸಹಿಸಲು ಬೇಸರ.
15 ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು ಕೈ ಯೆತು್ತ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡದಂತೆ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ೌದು, ನೀವು ಬಹಳ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ರಕ್ತವು ತುಂಬಿದೆ.
16 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ,
ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿರಿ,
9 ಸೇ

*
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ಂದೇ ಅಥ ಾ ಚೀ

ೕನ್ ಕು

ಾತೆರ್ಯರು.
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ದು ಾಚಾರವನು್ನ ಬಿಡಿ,
17 ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಸ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯಿರಿ, ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿರಿ.
ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳ ಾದವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.
ಅ ಾಥನಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ.
ವಿಧವೆಯ ಪಕ್ಷ ಾಗಿ ಾದಿಸಿರಿ.”
18 “ಬನಿ್ನರಿ ಾದಿಸುವ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
“ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕಡುಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಮದ ಾಗೆ ಬಿಳು ಾಗುವವು.
ಕಿರಮಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಾಗಿದ್ದರೂ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾಗುವವು.
19 ನೀವು ಒಪಿ್ಪ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ದೇಶದ ಮೇಲನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
20 ಒಪ್ಪದೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಕತಿ್ತಯ ಾಯಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವಿರಿ”
ಈ ಾತನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
್ಯೕ, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಗರಿಯು ಸೂಳೆ ಾದಳ ಾ್ಲ!
ಾ್ಯಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ನೆಲೆ ಾಗಿದ್ದ ನಗರ
ಈಗ ಕೊಲೆ ಾತಕರಿಗೆ ನೆಲೆ ಾಗಿದೆ.
22 ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಅಶುದ್ಧ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವು ನೀ ಾಯಿತು.
23 ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೂ, ಕಳ್ಳರ ಗೆಳೆಯರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಲಂಚಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವನು;
ಅ ಾಥರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ವಿಧವೆಯರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವು ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಾರದು.
24 ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ನೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಶೂರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ,
“ಆ ಾ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಾಂತ ಾಗುವೆನು; ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು.
25 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ
ಾಡಿ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಹೊಲಸುತನವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿ ಾರಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಲ್ಮ ಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
26 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನಗಿದ್ದ ಾ್ಯ
ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಮಂ ಾ್ರಲೋಚಕರನು್ನ ಪುನಃ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವೆನು.
ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸ ಾಚಾರದ ನಗರಿ ಎಂತಲೂ, ಾ್ವಮಿ ನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳ ನಗರಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ.”
27 ಚೀ
ೕನ್ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಿಂದಲೂ, ನೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ ಾ್ತ ಾ್ತಪ ಹೊಂದಿದ ಆಕೆಯ ಜನರೂ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವರು.
28 ಆದರೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೂ ಮತು್ತ
ಾಪಿಗಳೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ೌದು, ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತೊರೆದವರು ಾಶ ಾಗುವರು.
29 “ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಏ ಾ ಮರಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಚಿಕೆಪಡುವಿರಿ.
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡ ವನಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಲಜೆ್ಜಪಡುವಿರಿ.
30 ಎಲೆ ಒಣಗಿದ ಏ ಾ ಮರದಂತೆಯೂ,
ನೀರಿಲ್ಲದ ವನದ ಾಗೂ ಇರುವಿರಿ.
31 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನ ಬಲಿಷ್ಠನೇ ಸೆಣಬಿನ ಾರು, ಅವನ ಾಯರ್ವೇ ಕಿಡಿ,
ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಾರೂ ಆರಿಸ ಾಗದಂತೆ ಅವು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.”
21 ಅ

2
ಚೀ
ೕನಿನ ಮುಂದಣ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿ
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ
ಬಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತ ಇದೇ.
2 ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟ ವು
1
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ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು.
ಆಗ ಸಕಲ ದೇಶಗಳವರು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಹಗಳಂತೆ ಬರುವರು.
3 ಹೊರಟು ಬಂದ ಬಹು ಜ ಾಂಗದವರು,
“ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ, ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ಆತನು ತನ್ನ
ಾಗರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ
ಾಡುವನು.
ಾವು ಆತನ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಚೀ
ೕನಿನಿಂದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ ವೂ
ಹೊರಡುವುದು.
4 ಆತನು ದೇಶದೇಶಗಳ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವನು, ಬಹು ಾಷ್ಟ ದವರಿಗೆ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವನು;
್ರ
ಅವರೋ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಾಕಿ, ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ಕುಡುಗೋಲುಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡುವರು.
ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗವು ಕತಿ್ತಯನೆ್ನತ್ತದು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಯು ಾ್ಧ ಾ್ಯ ಸವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ದಿನ
ಾಕೋಬಿನ ವಂಶದವರೇ ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಾನದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನಡೆ
ೕಣ.
6
ಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನದವರು ಪೂವರ್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಮಗ್ನರೂ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಗೆ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರೂ,
ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ ಈ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
7 ಅವರ ದೇಶವು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಅವರ ದೇಶವು ಅಶ್ವಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ ರಥಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಅವರ ದೇಶವು ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ, ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೇ ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.
9 ಹೀಗಿರಲು ಜನರು ಅಧಮಿರ್ಗ ಾಗಲಿ, ಉತ್ತಮ ಾಗಲಿ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವರು, ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಡ.
10 ಗವಿ
ಳಗೆ ನುಗು್ಗ, ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರತನಕೂ್ಕ,
ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ಮಹಿಮೆಗೂ ಹೆದರಿ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೋ.
11 ಮನುಷ ್ಯ ನ ಗವರ್ದೃ ಷಿ ್ಟಯು ತಗಿ್ಗಹೋಗುವುದು, ಮನುಷ ್ಯರ ಅಹಂ ಾರವು ತಗು್ಗವುದು.
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿರುವನು.
12 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯ ಯನಿಣರ್ಯದ ದಿನವು
ಗವರ್ದಿಂದ ಹೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು. ಆಗ ಅವನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು.
13 ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷಗಳ
ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅಲೊ್ಲೕನ ಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
14 ಶಿಖರಗಳನು್ನ ಉನ್ನತ ಾಗಿ ಎತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
15 ಎತ್ತರ ಾದ ಸಕಲ ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಭದ್ರ ಾದ ಸಮಸ್ತ ಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
16 ಎ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಾಷೀರ್ಷ್ ನ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಂತೂ ನೋಡತಕ್ಕ ಮನೋಹರ ಾದ
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ವಸು್ತವಿನ* ಮೇಲೆಯೂ ಆ ದಿನವೂ ತಪ್ಪದೇ ಬರುವುದು.
5

17 ಮನುಷ ್ಯರ ಗವರ್ವು ಕುಗು್ಗವುದು.

ಮನುಷ ್ಯರ ಅಹಂ ಾರವು ತಗು್ಗವುದು.
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿರುವನು.
18 ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು.
19 ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಏಳು ಾಗ,
*

2:16 ಮನೋಹರ ಾದ ಪ್ರ ತಿ

ಂದು ವಸು್ತವಿನ ಅಥ ಾ ಮನೋಹರ ಾದ ಹಡಗು.
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ಮನುಷ ್ಯರು ಆತನ ಭಯಂಕರ ಕೋಪಕೂ್ಕ, ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ಮಹಿಮೆಗೂ ಹೆದರಿ ಬಂಡೆಗಳ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ನೆಲದ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ, ಬಂ ಾರದ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ,
ಇಲಿ, ಾವಲಿಗಳಿ ಾಗಿ ಬಿ ಾಡಿ ಬಿಡುವರು.
21 ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಏಳು ಾಗ,
ಆತನ ಭಯಂಕರಕೂ್ಕ, ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ಮಹಿಮೆಗೂ ಹೆದರಿ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಚೂ ಾದ
ಶಿಖರಗಳ ಕಡಿ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ನುಗು್ಗವರು.
22 ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿ ಾಡುವ ತನಕ ಬದುಕುವ ನರಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಾವ ಲೆಕ್ಕಕೂ್ಕ ಸ ಾನನಲ್ಲ.

3
ಯೆಹೂದದ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
1 ಇಗೋ, ಕತರ್ನೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ,
ಯೆಹೂದದಿಂದಲೂ
ಜೀವನಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾದ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
2 ಇದಲ್ಲದೆ ಶೂರ, ಯುದ್ಧಭಟರು, ಾ್ಯ
ಾಧಿಪತಿ, ಪ್ರ ಾದಿ, ಶಕುನದವ, ಹಿರಿಯ,
3 ಪಂಚಾಶ ಾಧಿಪತಿ, ಘನವಂತನು, ಆಲೋಚ ಾಪರನು, ಾಂತಿ್ರಕನು ಮತು್ತ
ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವುಳ್ಳವನು
ಆಗಿರುವ ಇವರೆಲ್ಲರನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
4 ಾನು, “ ಾಲಕರನು್ನ ಪ್ರ ಭುಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸುವೆನು, ಾಲಕರು ಅದನು್ನ ಆಳುವರು.
5 ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ, ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಹಿಂಸಿಸುವರು,
ಾಲಕರು ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ನೀಚನು ಘನವಂತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ವತಿರ್ಸುವರು.
6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು,
‘ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಇದೆ.
ನೀನು ನಮಗೆ ಒಡೆಯ ಾಗಬೇಕು.
ಾ ಾದ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನ್ನ
ಕೈ ಕೆಳಗಿರಲಿ ತಂದೆಯ ಮನೆ
ಳಗೆ ಅಣ್ಣ ನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಲು ಅಣ್ಣ ನು ದೇಶದ ನಿರಥರ್ಕ
ವ್ರ ಣವೈ ದ ್ಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿ ಾಕರಿಸುವನು.
7 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಗಟಿ್ಟ
ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ,
‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾಗಲೀ, ವಸ್ತ ್ರ ಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ:
ಜನರನು್ನ ಆಳುವ ಒಡೆಯನ ಾ್ನ ಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
8 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಾ ಾಯಿತು. ಯೆಹೂದವು ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು.
ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರ ಾವದ ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ಕೆರಳಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
9 ಅವರ ಮುಖ ಾವವೇ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ
ಾ
ಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಾಪವನು್ನ ಮರೆ ಾಡದೇ
ಸೊದೋಮಿನವರಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅ
್ಯ ೕ, ಅವರ ಆತ್ಮದ ಗತಿಯೇ! ತಮಗೆ ಾವೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
10 ನೀವು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವರು.
11 ದುಷ್ಟರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅವರ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದು.
12 ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಾಲಕರು ಾಧಿಸುವರು. ಸಿ್ತ ೕಯರು ಅವರನು್ನ ಆಳುವರು.
್ರ
ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರಿತಪಿ್ಪ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಾರಿಯನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
13 ಯೆಹೋವನು ಾದಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎದು್ದ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ.
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14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಹಿರಿಯರನು್ನ, ಅಧಿ

ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ತರುವನು.
ಏಕೆಂದರೆ, “ನೀವು ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಬಡವರಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇದೆ.
15 ನೀವು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಜಜಿ್ಜ, ಬಡವರನು್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಹಿಂಸಿಸುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕತರ್ ಾದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಾದಿಸುವನು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿ ಾಗುವ ದಂಡನೆಯೂ
ಾ್ತನೆ, ಚೀ
ೕನಿನ ಹೆಂಗಸರು ಅಹಂ ಾರವುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಕತು್ತ ತೂಗು ಾ್ತ, ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿಸು ಾ್ತ,
ವ ಾ್ಯರ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡು ಾ್ತ, ಾಲು ಗೆಜೆ್ಜ ಜಣಜಣಿಸು ಾ್ತ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
17 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನಿನ ಪುತಿ್ರ ಯರ ನಡುನೆತಿ್ತಯನೂ್ನ ಹುಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಾಧಿಸಿ, ಅವರ
ಾನವನು್ನ ಬಯಲು ಾಡುವನು.
18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನು ಅವರ ಅಂದುಗೆ, ತುರುಬುಬಲೆ, ಅಧರ್ಚಂದ್ರ,
19 ಜುಮುಕಿ, ಬಳೆ, ಶಿರವಸ್ತ ,
್ರ
20 ಮುಂ ಾಸು, ಾಲಗೆಜೆ್ಜ, ಾಬು, ಗಂಧದ ಭರಣಿ, ತೋಳಬಂಧಿ,
21 ಮುದೆ್ರ ಉಂಗುರ, ಮೂಗುತಿ,
22 ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ, ಮೇಲಂಗಿ, ಾಲು, ಕೈ ಚೀಲ,
23 ಕೈ ಗನ್ನಡಿ,
ಾರುಮಡಿ, ಮುಡಿ ಮುಕುಟ, ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆ ಈ ಸೊಗ ಾದ ಭೂಷಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
24 ಆಗ ಸುಗಂಧದ ಬದ ಾಗಿ ದು ಾರ್ಸನೆ, ಾಬಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಹಗ್ಗ,
ಅಂದ ಾದ ಜಡೆಯ ಬದ ಾಗಿ ಬೋಳುತಲೆ, ನಡುವಿನ ಶಲ್ಯಕೆ ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಗೋಣಿತಟು್ಟ,
ೌಂದಯರ್ಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಕುರೂಪ, ಬೆತ್ತಲೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
25 ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ವೀರರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು. ನಿನ್ನ ೌಯರ್ವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿ ಹೋಗುವುದು.
26 ಅವಳ ಪುರ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಪವೂ, ದುಃಖವೂ ತುಂಬಿರುವವು. ಅವಳು
ಾ ಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಳು.
16 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗನು್ನ

4

1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನು್ನ ಹಿಡಿದು,

“ ಾವು ಸ್ವಂತ ಾಗಿ ದುಡಿದ ಅನ್ನವನು್ನ ಉಣು್ಣವೆವು, ಾವೇ ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಳು್ಳವೆವು,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು
ಾತ್ರ ನಮಗಿದ್ದರೆ ಾಕು. ಯಜ ಾನ ಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಾನ ಾ ಾಡಿದರೆ ಾಕು” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಚೀ
ೕನಿನ ಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ
ೌಂದಯರ್ವೂ, ಮಹಿಮೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವವು. ದೇಶದಿಂದ ಫಲವೂ, ಉನ್ನತಿಯೂ, ಭೂಷಣವೂ
3 ಆಗ ಚೀ
ಲಭಿಸುವುದು.
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವರೆಂದು
ಾಖಲೆಗೊಂಡ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು
4
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು.
ಆಗ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ, ದಹಿಸುವ
ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಚೀ
ೕನಿನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ ಕಲ್ಮ ಷವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯನು್ನ
ತೊಳೆದುಬಿಡುವನು.
5 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಹಗಲಲಿ್ಲ ಹೊಗೆಯನೂ್ನ, ಮೇಘವನೂ್ನ, ಇರುಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯ
2
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6 ಅದು ಹಗಲಿನ

ಪ್ರ ಾಶವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. ಈ ಮಹಿಮೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯು ಆವರಿಸಿರುವುದು.
ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರಳನೂ್ನ, ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಶ್ರ ಯವನೂ್ನ ಕೊಡುವ ಗು ಾರ ಾಗಿರುವುದು.

5

ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಗೀತೆ
1 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದವನ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಅವನ ತೋಟವನೂ್ನ ಕುರಿತು
ಒಂದು ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಕೇಳಿರಿ, ಫಲವ ಾ್ತದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅತಿಪಿ್ರ ಯನಿಗೆ ಾ್ರ ಯ
ತೋಟವಿತು್ತ.
2 ಅವನು ಅದನು್ನ ಅಗೆದು, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಯ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ,
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಾ್ರ ಯ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊರೆಯಿಸಿ,
ತೋಟವು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಿಹಿ ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಕೊಡುವುದೆಂದು ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರಲು, ಅದು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣ ನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟತು.
3 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ,
ಈಗ ನನಗೂ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಕೂ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ.
4 ನನ್ನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಾನು
ಾಡಿದ್ದಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಇನೆ್ನೕನು ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ?
ಅದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದೆಂದು ಾನು ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರಲು, ಅದು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಏಕೆ
ಕೊಟಿ್ಟತು?
5 ನನ್ನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ ಏನು
ಾಡುವೆನು ಎಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದರ ಮುಳು್ಳ ಬೇಲಿಯನು್ನ ಕೀಳುವೆನು. ದನಗಳು ಅದನು್ನ ಮೇಯು್ದಬಿಡುವುದು. ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕುವೆನು. ಅದು ಜನರ ತುಳಿ ಾಟಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವುದು.
6 ಅದನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು.
ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ
ಾರೂ ಕುಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲಿ್ಲ
ಮುಳು್ಳಕಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸ ಾರದೆಂದು
ೕಡಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು.
7 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮನೆಯೇ,
ಯೆಹೂದದ ಜನವೇ, ಆತನ ಇಷ್ಟದ ಗಿಡ.
ಆತನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿರೀ ಸಲು ನರಹತೆ್ಯ, ನೀತಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಲು ಗೋ ಾಟವೂ ಸಿಕಿ್ಕತು್ತ.
ಬರಲಿರುವ ಅಪತು್ತ
್ಯೕ, ಮನೆಗೆ ಮನೆಯನೂ್ನ, ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೊಲವನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಂದು,
ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾವೇ ಾ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ!
9 ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಸೊಗ ಾದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಸ ಾಡದೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಳು ಬೀಳುವುವು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ಹತು್ತ ಎಕರೆ* ಾಗ ಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯು ಾಲು್ಕ ಕೊಳಗದಷೆ್ಟೕ† ಾ್ರ ಾರಸವನಿ್ನಯುವುದು.
ಬಿತಿ್ತದ ಒಂದು ಖಂಡುಗ ‡ಬೀಜದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದವಸವು ಬರುವುದು.
11 ಅ
್ಯೕ, ಮದ್ಯ ದ ಗೀಳಿನಿಂದಲೇ ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ,
ಸಂಜೆ ಾದ ಮೇಲೂ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ ಾಲ ಕಳೆಯುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು
ಹೇಳಲಿ!
12 ಕಿನ್ನರಿ, ವೀಣೆ, ದಮ್ಮ ಡಿ, ಕೊಳಲು ಾ್ರ ಾರಸ ಇವುಗಳೇ ಅವರ ಔತಣಗಳ ಸೊಬಗು.
ಯೆಹೋವನ ಕೆಲಸವನೊ್ನೕ ಅವರು ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
8ಅ

*

5:10 ಎಕರೆ ಎಕರೆ ಎಂದು ಾ ಾಂತರಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವ ಹೀಬೂ್ರ ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಾದ ಅಥರ್ವು ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಂದು

ಉಳುವಷು್ಟ ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಾಲದ ಎಕರೆಯ ಅಳತೆ ಅಲ್ಲ.

‡

5:10 ಖಂಡುಗ ಹೋಮೆರ್ 220 ಲೀಟರ್ ಏಫಾ 22 ಲೀಟರ್

†

ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳು

5:10 ಕೊಳಗದಷೆ್ಟೕ ಬತ್ ಅಂದರೆ 22 ಲೀಟರ್.
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ಾರಣ ನನ್ನ ಜನರು ಾನಹೀನ ಾಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ.
ಘನವಂತರು ಹಸಿಯುವರು ಮತು್ತ ಜನಸಮೂಹವು ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ ಒಣಗುವುದು.
14 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾ ಾಳವು ಹೆಚು್ಚ ಆತುರದಿಂದ ಅ ಾಧ ಾಗಿ ಾಯಿ ತೆರೆಯಲು,
ಅವರ ಮಹಿಮೆ, ಕೋ ಾಹಲ, ಗದ್ದಲ, ಉ ಾ್ಲಸ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು.
15 ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು. ಅಹಂ ಾವದ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಂಗೆಡುವವು.
16 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೋ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇವರು ಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂದು ಅನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
17 ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು
ಾ ಾಗಿ ಪಶು ಾಲಕರಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗ ಾಗುವವು. ಕುರಿಮರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ಮೇಯುವವು.§
18 ಅ
್ಯೕ, ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಅಪ ಾಧ ದಂಡನೆಯನು್ನ, ರಥವನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ
ಾಪವನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ,
19 ಾವು ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಆತನು ತ್ವರೆ
ಾಗಿ ಅದನು್ನ ನಡೆಸಲಿ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ಆದಷು್ಟ ಬೇಗ ಬರಲಿ
ಎಂದು ನುಡಿಯುವವರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
20 ಅ
್ಯೕ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದೂ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕೆಟ್ಟದೆಂದೂ ಬೋಧಿಸಿ;
ಕತ್ತಲನು್ನ ಬೆಳಕೆಂದೂ, ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಂದೂ ಾಧಿಸಿ; ಕಹಿಯನು್ನ ಸಿಹಿಯೆಂದು,
ಸಿಹಿಯನು್ನ ಕಹಿ ಎಂದು ಎಣಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
21 ಅ
್ಯೕ, ತಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ ಾನಿಗಳೆಂದೂ, ಸ್ವಂತ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ವಿವೇಕಿಗಳೆಂದೂ ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!.
22 ಅ
್ಯೕ, ಸು ಾ ಾನದಲಿ್ಲ ಶೂರರೂ, ಮದ್ಯ ಮಿಶ್ರ ಣದಲಿ್ಲ ಾಹಸಿಗಳೂ;
23 ಲಂಚಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೋಷಿಗಳನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿ,
ಾ್ಯಯವಂತರ ಾ್ಯಯವನು್ನ
ಾಳು ಾಡುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
24 ಅವರು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಗಿ್ನಯ
ಾಲಿಗೆಗಳು
ಒಣಕೊಳೆಯನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವಂತೆಯೂ,
ಒಣಹುಲು್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವಂತೆಯೂ, ಅದರ ಬೇರು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವಂತೆಯೂ, ಅದರ
ಚಿಗುರು ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ ತೂರಿ ಹೋಗುವುದು.
25 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ, ಅವರನು್ನ
ಹೊಡೆದುಬಿಡುವನು.
ಆಗ ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ನಡಗುವವು. ಹೆಣಗಳು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಸ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು.
ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ನಡೆದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೇ ಕೈ ಯೆತಿ್ತಯೇ ಇರುವುದು.
26 ಆತನು ದೂರದ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿ ಧ ್ವಜವೆತಿ್ತ, ಅವರನು್ನ ಭೂಲೋಕದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಸಿಳು್ಳ
ಾಕಿ ಕರೆಯುವನು.
ಇಗೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ವೇಗ ಾಗಿ ಬರು ಾ್ತರೆ.
27 ಅವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಬಳಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾರೂ ತೂಕಡಿಸಿ ನಿದಿ್ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಡುಕಟು್ಟ ಬಿಚಿ್ಚಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆರದ ಾರು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
28 ಅವರ ಾಣಗಳು ಹದ ಾಗಿವೆ. ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಬಿಗಿದಿವೆ.
ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಕಲಿ್ಲ ನಂತೆಯೂ, ಚಕ್ರ ಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ ರಭಸ ಾಗಿವೆ.
29 ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಘಜಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಾಗೆ ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬೇಟೆ ಹಿಡಿದು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ರ ಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
§

5:17 ಕುರಿಮರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಮೇಯುವವು. ಅಂದರೆ ಇತರ ಜನರು ತಿನು್ನವರು.
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30 ಸಮುದ್ರ ವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು ಗಜಿರ್ಸುವರು.

ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದರೆ ಅಂಧ ಾರವೂ,
ಕತ್ತ ಾಗುವುದು.

ಾ್ಯಕುಲವೂ ತುಂಬಿರುವುದು.

ೕಡ ಕವಿದು ಬೆಳಕು

6

ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಕರೆ
ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ
ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನ ವಸ್ತ ್ರ ದ ನೆರಿಗೆಯು ಆಲಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು್ತ.
2 ಆತನ ಸುತ್ತಲು ಸೆ ಾಫಿಯರು ಇದ್ದರು. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಆ ಾರು ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಎರಡರಿಂದ ತನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ, ಎರಡರಿಂದ ತನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಇನೆ್ನರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಾರುತಿ್ತದ್ದನು.
3 ಆಗ ಒಬ್ಬ ನು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ,
“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಭೂಮಂಡಲವೆ ಾ್ಲ ಆತನ
ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
4 ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಾ್ವರದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಕದಲಿದವು ಮತು್ತ ಧೂಮವು ಆಲಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿತು.
5 ಆಗ ಾನು,
“ಅ
್ಯೕ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ ಾಶ ಾದೆನ ಾ್ಲ! ಾನು ಹೊಲಸು ತುಟಿಯವನು.
ಹೊಲಸು ತುಟಿಯವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವನು.
ಇಂಥ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಜಾಧಿ ಾಜನನು್ನ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಂಡೆವ ಾ್ಲ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು,
6 ಆಗ ಸೆ ಾಫಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ
ಾನು ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
7
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾರಿ ಬಂದು, ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿ,
“ಇಗೋ, ಇದು ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತಗಲಿತು. ನಿನ್ನ ದೋಷವು ನೀಗಿತು. ನಿನ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಯಿತು”
ಎಂದನು.
8 ಆಗ, “
ಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿ?
ಾರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವನು?” ಎಂಬ ಕತರ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿ, “ಇಗೋ, ಾನಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದೆನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ನೀನು ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ನೀವು ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿಯ ಾರದು, ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ,
10 ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ನೋಡದಂತೆಯೂ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳದಂತೆಯೂ, ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಗ್ರ ಹಿಸಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರಿಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದದಂತೆ ಈ ಜನರ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬ ಸಿ,
1

ಕಿವಿಯನು್ನ ಮಂದಗೊಳಿಸಿ, ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಅಂಟು ಬಳಿ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಕತರ್ನೇ, ಇದು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು,
“ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ದೂರ ತೊಲಗಿಸಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಶ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿ ಾಸಿಗಳಿಲ್ಲದೆ,
ಮನೆಗಳು ಜನರಿಲ್ಲದೆ,
ದೇಶವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ ಾಗುವವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದು.
12 ಯೆಹೋವನು
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ದೂರ ಾಡುವವರೆಗೂ, ಅವರನು್ನ ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ
ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವವರೆಗೂ ಅದು ಹೀಗೆ ಇರುವುದು.
13 ಆಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅದೂ ಸಹ ಾಶ ಾಗುವುದು.
ಏ ಾ ಮರವ ಾ್ನ ಗಲೀ, ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರವ ಾ್ನ ಗಲೀ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ,
ಉಳಿಯುವುದು ಬುಡ ಾತ್ರ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
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ಯೆ ಾಯನು 7:1

993

ಯೆ ಾಯನು 7:19

1

ೕ ಾಮನ ಮಗನೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ರೆಚೀನ, ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹ ಎಂಬುವವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದರು.
ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಜಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
2 ಅ ಾಮ್ಯರು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ* ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ಾವೀದನ ಮನೆಗೆ

ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಆ ಾಜನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಹೃ ದಯವು ಅರಣ್ಯ ದ ಾಳಿಯಿಂದ ವನವೃ ಕ್ಷಗಳು
ಅ ಾ್ಲಡುವಂತೆ ನಡುಗಿದವು.
3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಶೆ
ಾರ್
ಾಶೂಬನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಗಸರ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯ ಾಲುವೆಯ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಜನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಹೇಳಬೇಕು, 4 ‘ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ
ಸುಮ್ಮ ನಿರು, ಭಯಪಡಬೇಡ. ರೆಚೀನ, ಅ ಾಮ್ಯರ, ಪೆಕಹ ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನ ಕೋಪವು ಎಷು್ಟ
ಹೆಚಿ್ಚದರೂ ಹೊಗೆ ಾಡುವ ಈ ಎರಡು
ೕಟುಕೊಳಿ್ಳ ಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಕುಂದದಿರಲಿ.’ ”
5 ಅ ಾಮ್ಯರೂ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರೂ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗನೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದು ಾಲೋಚನೆ
ಾಡಿ,
6 “ ಾವು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೆದರಿಸಿ, ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ಟಬೇಲನ
ಮಗನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಏಕೆಂದರೆ ಅ ಾಮಿಗೆ ಶಿರಸು್ಸ ದಮಸ್ಕ, ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಶಿರಸು್ಸ ರೆಚೀನ.
ಅರುವತೆ ದು ವಷರ್ಗ ಳಗೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಭಂಗಪಟು್ಟ ಜ ಾಂಗವೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳ್ಳರು.
9 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿಗೆ ಶಿರಸು್ಸ ಸ ಾಯರ್, ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಶಿರಸು್ಸ ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗನು ಾನೇ.
ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.
ಇ

ಾ್ಮ ನುವೇಲನ ಮುಂಗುರುತು
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಜನಿಗೆ, 11 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೇಳು.
ಅದು ಾ ಾಳದಷು್ಟ ಆಳದಲಿ್ಲದ್ದರೂ, ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಆಗ ಆ ಾಜನು, “ ಾನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
13 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆ ಾಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ ಾವೀದನ ಮನೆತನದವರೇ ಕೇಳಿರಿ, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲವೆಂದೆಣಿಸಿ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸಹ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವಿ ಾ?
14 ಆದ ಾರಣ ಕತರ್ನು
ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಇಗೋ ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮ ನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು. 15 ಆತನು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಬರುವ ತನಕ
ಸರನು್ನ ಮತು್ತ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿನು್ನವನು.
16 “ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗುವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನೀನು
ಭಯಪಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಅದರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರು ತ್ಯ ಜಿಸಿಬಿಡುವರು. 17 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು
ಅಗಲಿದಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಾಲದಿಂದಲೂ
ಾರದೆ ಇದ್ದ ದುದಿರ್ನಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವನು.”
18 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಐಗುಪ್ತದ ನದಿಗಳ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೊಣಕೂ್ಕ,
ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶದ ದುಂಬಿಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವನು.
19 ಅವು ಬಂದು ಕಡಿ ಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಎ ಾ್ಲ ಮುಳು್ಳ
ದೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಗೋ ಾಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.
10 ಮತೆ್ತ

*

7:2 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯ.
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20 ಆಗ ಕತರ್ನು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಗಿರುವ

ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೆಂಬ ಾಡಿಗೆಯ ೌರದ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಯೆಹೂದದ ತಲೆಯನೂ್ನ, ಾಲಿನ ಕೂದಲನೂ್ನ
ಬೋಳಿಸುವನು ಾಗೂ ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.
21 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರುವನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಕುವನು.
22 ಅವು ಸಮೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಾಲನು್ನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವನು
ಸರನು್ನ ತಿನು್ನವನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ
ಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿಂದು ಜೀವಿಸುವನು.
23 ಆಗ
ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ† ಬೆಲೆಯ ಸಹಸ್ರ
ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳ ಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಮುಳು್ಳ ಮತು್ತ ದತೂ್ತರಿಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
24 ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಮುಳು್ಳ ಮತು್ತ ದತೂ್ತರಿಗಳ
ದೆ ಾಗಿರುವುದಿಂದ ಜನರು ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗ ಡನೆ
ಸಂಚರಿಸುವರು.
25 ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಅಗೆಯುತಿ್ತದ್ದ
ಾವ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ನೀನು ಮುಳು್ಳ ದತೂ್ತರಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾರದೇ
ಇರುವಿ.
ಆದರೆ ಅದು ದನಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದಕೂ್ಕ, ಕುರಿಗಳು ತುಳಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದು.

8

ಅಶೂ್ಶರದ ಆಕ್ರ ಮಣದ ಕುರಿತು ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆ
1 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ದೊಡ್ಡ ಹಲಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾರಣ ಲೇಖನಿಯಿಂದಲೇ
ವಿಷಯ ಸೂಚಕ ಾದ ಈ ಪದವನು್ನ ಬರೆ, ‘ಮಹೇರ್ ಾ ಾಲ್ ಾಷ್ ಬಜ್*’ ಅಂದರೆ ಸೂರೆಗೆ ಅತುರ,
ಕೊಳೆ್ಳ ಗೆ ಅವಸರ. 2 ನೀನು ಹೀಗೆ ಬರೆದದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾಜಕ ಾದ ಊರೀಯ, ಯೆಬೆರೆಕ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್
ಈ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾ ಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಅನಂತರ, “ ಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಲು ಆಕೆಯು ಬಸು ಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ಅದಕೆ್ಕ ‘ಮಹೇರ್ ಾ ಾಲ್ ಾಷ್ ಬಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 4 ಆ ಮಗುವು, ‘ಅ ಾ್ಪ, ಅ ಾ್ಮ’ ಎಂದು ಕೂಗಬಲ್ಲವ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನು ದಮಸ್ಕದ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಸ ಾಯರ್ದ ಸೂರೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಂ ಾವತಿರ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು,
6 “ಈ ಜನರು ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸಿಲೋವದ ನೀರನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ, ರೆಚೀನನನೂ್ನ,
ರೆಮಲ್ಯ ನ ಮಗನನೂ್ನ ನಂಬಿ ಮೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ,
7 ಇಗೋ ಕತರ್ನು ಪೂಣರ್ ಪ್ರ ಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೆಂಬ ಮ ಾನದಿಯ ರಭಸ ಾದ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರ ಾಹವನು್ನ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವನು.
ಅದು ತನ್ನ ಾಲುವೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ದಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮೀರಿ,
8 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ನುಗಿ್ಗ, ತುಂಬಿತುಳುಕಿ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಕತಿ್ತನವರೆಗೂ ಏರುವುದು.
ಇ ಾ್ಮ ನುವೇಲನೇ, ಆ ಅರಸನ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಹರಡಿ ನಿನ್ನ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.”
9 ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ನೀವು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಡೆದು ತುಂ ಾಗುವಿರಿ;
ದೂರದೇಶಿಯರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
ನಡುಕಟಿ್ಟರಿ, ಭಂಗಪಡುವಿರಿ; ೌದು ನಡುಕಟಿ್ಟರಿ, ಭಂಗಪಡುವಿರಿ.
10 ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅದು ಮುರಿದುಹೋಗುವುದು. ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿರಿ, ಅದು ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.
†

ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ

7:23
ಅವಸರ.

ಾವಿರ ರೂ ಾಯಿ ಅಂದರೆ 11.5 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

*

8:1 ಮಹೇರ್ ಾ ಾಲ್

ಾಷ್ ಬಜ್ ಅಂದರೆ ಸೂರೆಗ ಅತುರ ಕೊಳೆ್ಳ ಗೆ
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ಾಗಿ ಕೈ ಯನಿ್ನಟು್ಟ, ಈ ಜನರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯ ಾರದೆಂದು ನನಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಹೀಗೆಂದನು,
12 “ಇವರು
ಾವುದನು್ನ ಒಪ್ಪಂದವೆನು್ನ ಾ್ತರೋ ನೀವು ಅದನು್ನ ಒಪ್ಪಂದವೆನ್ನಬೇಡಿರಿ;
ಇವರು ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರು ಾ್ತರೋ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಡುಗಬೇಡಿರಿ.
13 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿರಿ; ಆತನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಡುಗಿರಿ.
14 ಆತನು ಆಶ್ರ ಯ ಾಗುವನು; ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಎರಡು ಮನೆತನಕೆ್ಕ† ಎಡವುವ ಕಲೂ್ಲ,
11 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲ

ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಲೆಯೂ, ಪಂಜರ ಾಗುವುದು.
15 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ ಭಂಗಪಡುವರು, ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ವಶ ಾಗುವರು.”
16 ‡ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಡು, ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಮುದಿ್ರ ಸು.
17

ಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾನು
ಾದುಕೊಂಡು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು.
18 ಆ ಾ,
ಾನೂ, ನನಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳೂ ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗುರುತುಗ ಾಗಿಯೂ,
ಅದು್ಭತಗ ಾಗಿಯೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
19 “ಗುಣಗುಟು್ಟ ವ, ಪಿಸು ಾತ ಾಡುವ, ಪೆ್ರ ೕತವಿಚಾರಕರನೂ್ನ, ಬೇ ಾಳಿಕರನೂ್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೇ ಾರು, “ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರನೆ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸ ಾರದೋ? ಜೀವಿತರಿ ಾಗಿ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತ ೕ? 20 ದೇವರ ಉಪದೇಶವನೂ್ನ, ದೇವರ ಾ ಯನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವ” ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಅವರು
ೕರ ಕಷ್ಟಕೊ್ಕಳ ಾಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವರು. ಅವರು ಹಸಿ ಾಗ
ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಅರಸನನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ದೇವರನೂ್ನ ಶಪಿಸಿ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡುವರು.
22 ಮೇಲಕೆ್ಕ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತದ್ದರೂ, ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದರೂ ಇಗೋ,
ಇಕ್ಕಟೆ ್ಟಂಬ ಕತ್ತಲೂ, ಸಂಕಟವೆಂಬ ಅಂಧ ಾರವೂ ಕವಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಾಗರ್ತ್ತಲೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವರು.

9
ನಮ ಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವು ಹುಟಿ್ಟತು
1 ಆದರೆ ಸಂಕಟಪಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂಧ ಾರವಿಲ್ಲ.
ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಗಳನು್ನ,
ಆತನು ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದನು.
ಅನಂತರದಲಿ್ಲ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆ, ಸಮುದ್ರ ದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿ ಾಯ
ಸೀಮೆ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಘನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
2 ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸಿತು.
ಾಗರ್ತ್ತ ಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಶವು ಹೊಳೆಯಿತು.
3 ನೀನು ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದಿ್ದೕ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಹಷಿರ್ಸುವ ಾಗೂ,
ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವವರು, ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.
4 ಅವರಿಗೆ ಾರ ಾದ ನೊಗವನೂ್ನ, ಬೆನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದ ಕೋಲನೂ್ನ,
ಬಿಟಿ್ಟೕ ಹಿಡಿದವನ ದೊಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮಿ ಾ್ಯ ನಿನ ಾಶನದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮುರಿದು ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
†

‡ 8:16 ಕಟಿ್ಟಡು ಎಂಬುದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಡುವ ಮತು್ತ ಕಟಿ್ಟಡುವ
8:14 ಎರಡು ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ.
ಕಿ್ರ ಯೆಯನು್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪದೇಶವು ಾ್ರ ಯಶಃ, ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಟಿ್ಟರುವ ಯೆ ಾಯನ ಮುಂಚಿನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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5 ಯುದ್ಧದ ಗದ್ದಲದಲಿ್ಲ ತುಳಿ

ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರ ಾದರ ಗಳೂ,
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದದ ಉಡುಪುಗಳೂ,
ಅಗಿ್ನ ಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.
6 ಒಂದು ಮಗು ನಮ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದೆಯಷೆ್ಟ,
ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು; ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವುದು;
ಅದು್ಭತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚ ಾ ಕತರ್ನು,
ಪ ಾಕ್ರ ಮಿ ಾದ ದೇವರೂ, ನಿತ್ಯ ಾದ ತಂದೆ,
ಸ ಾ ಾನದ ಪ್ರ ಭು ಎಂಬುದು ಆತನ ಹೆಸರು.
7 ಆತನ ಮು ಾಂತರ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಆಡಳಿತವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ದ
ಾಗುವುದು.
ಾವೀದನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದು. ಆ ಾಜ್ಯ ವು ಇಂದಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ
ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳ ಮೂಲಕ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಗೊಳು್ಳವುದು.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹವು ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪ
ಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ಾಪದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ತಗುಲಿತು.
9 ಗವರ್ದಿಂದಲೂ, ಕೆಚೆ್ಚದೆಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯ ರಿಗೂ, ಸ ಾಯರ್ದ
ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಾತು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಅದೇನೆಂದರೆ,
10 “ಇಟಿ್ಟ ಗೆಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದರೂ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟ ವೆವು. ಅತಿ್ತ ಮರಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ ್ಟರೂ
ದೇವ ಾರುಗಳನು್ನ ಾಕುವೆವು” ಎಂಬುದೇ.
11 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ರೆಚೀನಿನ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಅವರ ಮುಂದೆ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವನು.
ಇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಯಿದೆರೆದು ನುಂಗುವರು. ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ನಡೆದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ
ಇನು್ನ ಚಾಚಿಯೇ ಇದೆ.
13 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಡೆ ಾತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ.
14 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಿಂದ ತಲೆ ಮತು್ತ ಾಲಗಳನು್ನ, ಖಜೂರ್ರದ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಡಿದು ಾಕುವನು.
15 ಹಿರಿಯನು ಮತು್ತ ಘನವುಳ್ಳವನು ತಲೆ
ಾಗಿರುವನು. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆ
ಾಡುವ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಾಲ ಾಗಿರುವನು.
16 ಈ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರಿ ತಪಿ್ಪ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಾಶ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
17 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನು ಅವರ
ೌವನಸ್ಥರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಲಿ್ಲ ನ ಅ ಾಥರನೂ್ನ,
8 ಕತರ್ನು

ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಬ ನೂ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನೂ, ದುಷ್ಟ ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಎಲ್ಲರ ಾಯಿಯೂ ಮೂಖರ್ತನದ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಆಡುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಎಷು್ಟ ದಂಡಿಸಿದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ ಇನು್ನ ಚಾಚಿಯೇ ಇದೆ.
18 ದುಷ್ಟತನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉರಿದು, ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ, ಅರಣ್ಯ ದ
ದೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ಬಿಡುತ್ತದೆ,
ಅವು ಹೊಗೆ ಹೊಗೆ ಾಗಿ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೆ.
19 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕೋ
ೕದೆ್ರ ೕಕದಿಂದ ದೇಶವು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅಗಿ್ನ ಗೆ
ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ತಿ
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ಅವನು
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ತಿಂದರೂ
ಹಸಿದೇ
ಇರುವನು.
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ತಿಂದರೂ ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತೋಳಿನ ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವನು.
21 ಮನಸೆ್ಸಯು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನು್ನ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ನಡೆದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ
ಇನು್ನ ಚಾಚಿಯೇ ಇರುವುದು.

10

್ಯ ೕ, ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಿ, ಕೇಡಿನ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ಬರೆಯಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ.
2 ಬಡವರನು್ನ ಾ್ಯ ಯ ಾ್ಥನದಿಂದ ತಳಿ್ಳ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ,
ಅ ಾಥರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು, ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
3 ದಂಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಾಶನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಏನು
ಾಡುವಿರಿ?
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾರ ಬಳಿಗೆ ಓಡುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಾರ ವಶ ಾಡುವಿರಿ?
4 ಕೈ ದಿಗಳ ಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮುದುರಿಕೊಂಡು, ಹತ ಾದವರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದೇ ಇವರ ಗತಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ನಡೆದರೂ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ ಇನು್ನ ಚಾಚಿಯೇ ಇರುವುದು.
1

ಅ

ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದು
್ಯ ೕ, ಅಶೂ್ಶರವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಕೋಪವೆಂಬ ಕೋಲು, ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ದೊಣೆ್ಣಯು ನನ್ನ ೌದ್ರ ವೇ.
6 ಾನು ಅವನನು್ನ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ
ಾದ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿ,
ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದು ಬೀದಿಯ ಕೆಸರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ತುಳಿದು ಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡುವೆನು.
7 ಅವನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯ
ೕ, ಾಗಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾನೇ ಸಂಹರಿಸಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನೆಂಬುದೇ ಹೊರತು ಈ
ೕಚನೆಯು
ಅವನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಅರಸರಲ್ಲವೇ?
9 ಕಕೆರ್ಮೀಷಿನ ಗತಿಯು ಕಲೊ್ನೕವಿಗೆ ಆಯಿತಲ್ಲವೇ?
ಅಪರ್ದಿಗೆ ಆದ ಾಡು ಹ ಾತಿಗೂ ಬಂತಲ್ಲವೇ? ದಮಸ್ಕದ ಗತಿಯು ಸ ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿತಲ್ಲವೇ?
10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ವಿಗ್ರ ಹಗಳುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳ
ವಶ ಾಗಿರುವ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಕೈ ಾಡಿದಂತೆಯೇ,
11 ಸ ಾಯರ್ವನೂ್ನ, ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಾನು ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ಾಗೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವ ಾರೆನೋ?” ಎಂಬುದೇ.
12 ಆದ ಾರಣ ಕತರ್ ಾದ
ಾನು ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ
ಉದೆ್ದೕಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ ಹೃ ದಯದ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ಫಲಕೂ್ಕ, ಅವನ
ಗವರ್ದೃ ಷಿ ್ಟಯ ಮೆರೆ ಾಟಕೂ್ಕ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು.” 13 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನೊ್ನಳಗೆ,
“ನನ್ನ ಾನ, ಭುಜಬಲಗಳಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನೇ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ,
ಅವರ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ, ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢರನು್ನ ಮ ಾವೀರನಂತೆ* ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
5ಅ

ಾಸಿ್ತಯು ಗೂಡಿನಂತೆ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆ.
ಇಟು್ಟಹೋದ
ಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಂತೆ
ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

14 ಜನಗಳ ಆಸಿ್ತ

ಪ ಯು
*

10:13 ಮ ಾವೀರನಂತೆ ಅಥ ಾ ಹೋರಿಯಂತೆ.
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ಾಡಿಸಿ, ಾಯಿ ತೆರೆದು ಕಿಚುಗುಟು್ಟವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು.
ಕೊಡಲಿಯು ಕಡಿಯುವವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡೀತೇ? ಗರಗಸವು ಕತ್ತರಿಸುವವನಿಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡೀತೇ?
ಕೋಲು ತನ್ನ ನು್ನ ಎತಿ್ತದವನ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಸುವಂ ಾಯಿತು, ಮರಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿರುವ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ದೊಣೆ್ಣಯು ಎತಿ್ತಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು.
16 ಆದ ಾರಣ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಕೊಬಿ್ಬದ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಯವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವನು.
ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯಂತಿರುವ ಉರಿ
ಂದು ಅವನ ವೈ ಭವದ ಅಸಿ್ತ ಾರಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವುದು.
17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪರಂ
್ಯೕತಿಯು ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನ ಾಗುವುದು.
ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿರುವನು. ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಮುಳು್ಳ ಗಿಳ್ಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
18 ಅದು ದೇ ಾತ್ಮ ಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೇ ಅಲಿ್ಲ ನ ವನದ ಮತು್ತ ತೋಟದ ವೈ ಭವವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡುವುದು.
ದೇಶ ೕ ರೋಗಿಯಂತೆ ಾಶ ಾಗುವುದು.
19 ಅದರ ವನವೃ ಕ್ಷಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಯು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗುವೂ ಸಹ ಎಣಿಸಿ ಬರೆಯುವಷು್ಟ ಕಡಿಮೆ
ಾಗುವುದು.
ರೆಕೆ್ಕ

15

ಅಳಿದುಳಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾ್ರ ಯೇಲರೊಳಗೆ ಉಳಿದವರು, ಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನದವರಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರು
ತಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಡೆದವನ† ಆ ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ
20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 21 ಉಳಿದವರು ಅಂದರೆ
ಾಕೋಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೂ ಸಹ
ಪ ಾಕ್ರ ಮಿ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
22 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಮುದ್ರ ದ ಉಸುಬಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಾತ್ರ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಾಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ, ಾ್ಯಯನೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು.
23 ಏಕೆಂದರೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ಾಶನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
24 ಆದುದರಿಂದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ನನ್ನ ಜನರೇ, ಐಗುಪ್ತರು ಾಡಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದೊಣೆ್ಣಯನು್ನ ಎತು್ತವ ಅಶೂ್ಶರರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 25 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಉಗ್ರ ವು
ತೀರಿ, ನನ್ನ ಕೋಪವು ಅವರ ಾಶನ ಾ್ಕಗುವುದು.”
26 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಓರೇಬ ಬಂಡೆಯ ಹತಿ್ತರ ಮಿ ಾ್ಯ ನ ್ಯರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದಂತೆ, ಆತನು
ಕೋಲನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ, ಐಗುಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತದಂತೆ ಎತು್ತವನು. 27 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಅವರು ಹೊರಿಸಿದ ಹೊರೆಯು, ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನ ನಿಂದಲೂ, ಹೂಡಿದ ನೊಗವು ಕುತಿ್ತಗೆಯಿಂದಲೂ
ತೊಲಗುವುದು,
ಮತು್ತ ನೀವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಾರಣ ನೊಗವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು.
28 ಶತು್ರ ಗಳು ಅ
ಾ್ಯ ಥಿನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ,
ಮಿಗೊ್ರ ೕನನು್ನ ಾದುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ಮಿ ಾ್ಮ ಷಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಮಗಿ್ರ ಯನು್ನ ಇಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
29 ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ್ದರೆ, ಗೆಬದಲಿ್ಲ ದಂಡಿಳಿಸುವ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.
ಾ ಾ ನಡುಗುತ್ತದೆ, ೌಲನ ಗಿಬೆಯು ಓಡಿಹೋಯಿತು.
30 ಗಲಿ್ಲೕಮ್ ಾ್ರ ಮವೇ, ಕೂಗಿ ಅರಚಿಕೋ! ಲಯೆಷವೇ,
ಕಿವಿಗೊಡು! ಅ ಾತೋತೇ, ಪ್ರ ತಿಧ ್ವನಿ ಕೊಡು!
31 ಮದೆ್ಮೕನ ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಯಿತು.
†

10:20 ಹೊಡೆದವನ ಅಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ.
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ಗೇಬೀಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋದರು.
32 ಇದೇ ದಿನ ಶತು್ರ ಗಳು ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಬೀಡುಬಿಡುವರು.
ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯ ಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಬೀಸು ಾ್ತರೆ.
33 ಆ ಾ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವನು. ಅವು ಧಡಮ್ಮ ನೆ
ಬೀಳುವವು.
ಉನ್ನತ ಾದ ವೃ ಕ್ಷಗಳು ಕಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವವು. ಎತ್ತರ ಾದ ಮರಗಳು ನೆಲದ ಾ ಾಗುವವು.
34 ಆತನು ಅಡವಿಯ
ದೆಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದುಬಿಡುವನು. ಲೆಬನೋನಿನ ವನವು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದವನ ಮುಂದೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.

11
ಇಷಯನ ಬೇರಿನಿಂದ ಕೊಂಬೆ
1 ಇಷಯನ ಬೇರಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು ಮತು್ತ ಅದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಟ
ಕೊಂಬೆಯು ಫಲಿಸುವುದು.
2 ಆ ಅಂಕುರದ ಮೇಲೆ ಾನ ವಿವೇಕ ಾಯಕ ಆತ್ಮ, ಆಲೋಚ ಾ ಪ ಾಕ್ರ ಮಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವ ಆತ್ಮ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಭಯವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಆತ್ಮ, ಅಂತು ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವೇ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.
3 ಆತನು ಯೆಹೋವನ ಭಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.
ಆತನು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಂಡಂತೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು. ಲೋಕದ ದೀನರಿ ಾಗಿ ಧಮರ್ವನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಕೋಲಿನಿಂದ ದಂಡಿಸುವನು. ದುಷ್ಟ ನನು್ನ ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಉಸಿರಿನಿಂದ
ಕೊಲು್ಲವನು.
5 ಧಮರ್ವೇ ಅವನಿಗೆ ನಡುಕಟು್ಟ, ಾ್ರ
ಾಣಿಕತೆಯೇ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟ.
6 ತೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ಾಸಿಸುವುದು; ಚಿರತೆಯು ಮೇಕೆಮರಿ
ಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು.
ಕರುವೂ, ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹವೂ, ಪುಷ್ಟ ಪಶುವೂ ಒಟಿ್ಟ ಗಿರುವವು; ಇವುಗಳನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ನಡೆಸುವುದು.
7 ಹಸುವು ಕರಡಿಯ ಸಂಗಡ ಮೇಯುವುದು; ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು
ತೆ ಾಗಿ ಮಲಗುವವು.
ಸಿಂಹವು ಎತಿ್ತನಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವುದು.
8
ಲೆಕೂಸು ಾಗರ ಾವಿನ ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಡುವುದು;
ಲೆಬಿಟ್ಟ ಮಗುವು ಾವಿನ ಬಿಲದ ಒಳಗೆ ಕೈ ಾಕುವುದು.
9 ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾರೂ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಾರೂ ಾಳು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾನವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
10 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ತಮಗೆ ಧ ್ವಜ ಾ್ರ ಯ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಇಷಯನ ಅಂಕುರದವನನು್ನ
ಆಶ್ರ ಯಿಸುವರು;
ಅವನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವು ವೈ ಭವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರುವುದು.
11 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನು ಉಳಿದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕೈ ಾಕಿ, ಅಶೂ್ಶರ, ಐಗುಪ್ತ,
ಪತೊ್ರ ೕಸ್, ಕೂಷ್, ಏ ಾಮ್, ಶಿ ಾರ್, ಹ ಾಥ್ ಸಮುದ್ರ ದ ಕ ಾವಳಿ ದಿ್ವೕಪಗಳಿಂದಲೂ* ಉಳಿದವರನು್ನ
ಬರ

ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ ್ಟವರನೂ್ನ,
ಯೆಹೂದದಿಂದ ಚದರಿದವರನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸುವನು.
13 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ತೊಲಗುವುದು.
ಯೆಹೂದವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರು
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.
12 ಅವನು ಜ

*

11:11 ಸಮುದ್ರ ದ ಕ ಾವಳಿ ದಿ್ವೕಪಗಳಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ ಾ್ರರಂಭ ಾ್ರ ಚೀನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೂರವಿರುವ ದೇಶಗಳು ಎಂದಥರ್.
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ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದವು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆದರೆ ಅವರು ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಎರಗುವರು.
ಅವರು
ತೆ ಾಗಿ
ಪೂವರ್ದವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವರು.
ಎದೋಮಿನ ಮತು್ತ
ೕ ಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡುವರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವರು.
15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ಸಮುದ್ರ ದ ಕೊಲಿ್ಲಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು. ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್
ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಜಾಡಿಸಿ,
ತನ್ನ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಏಳು ನದಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಒಡೆದು, ಜನರ ಾದರ ಗಳು ನೆನೆಯದಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಾಟಿಸುವನು.
16 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಾಗರ್ವು ಹೇಗೆ
ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತೋ ಾಗೆಯೇ ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ,
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಆತನ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಾಜ ಾಗರ್ವು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು.

12
ಯೆಹೋವನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗೀತೆಗಳು

1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಯೆಹೋವನೇ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು; ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆ ನಿನ್ನ
ಕೋಪವು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸುತ್ತದೆ.
2 ಇಗೋ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಾನು ಹೆದರದೆ ಭರವಸವಿಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲವೂ, ಕೀತರ್ನೆಯೂ ಆತನೇ, ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.”
3 ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಾವಿಗಳಿಂದ ಉ ಾ್ಲಸದೊಡನೆ ನೀವು ನೀರನು್ನ ಸೇದುವಿರಿ.
4 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾ ಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ, ಆತನ ಾಮದ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ,
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿರಿ, ಆತನ ಾಮವು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಎಂದು ಾಪಕಪಡಿಸಿರಿ.
5 ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾನದಿಂದ ಸು್ತತಿಸಿರಿ; ಆತನು ಮಹಿಮೆಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಇದು
ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
6 ಚೀ
ೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ; ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದೇ.

13
ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
1ಆ
ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನಿಗೆ ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
2 ಶತು್ರ ಗಳು ಬಂದು ಪ್ರ ಭುಗಳ ಪುರ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವಂತೆ, ಬೋಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಧ ್ವಜವೆತಿ್ತ ಕೂಗಿರಿ,
ಅವರನು್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯಿರಿ.
3 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ೌದು, ನನ್ನ ಜಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡುವವರು, ನನ್ನ ಶೂರರು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ಆ ಾ, ಬಹುಸಮೂಹವು ಇದ್ದಂತೆ ಗದ್ದಲವು ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ!
ಇಗೋ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಆಭರ್ಟವು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಆಭರ್ಟದಂತೆ ಇದೆ!
ಯೆಹೋವನು ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
5 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾ್ಯ ಯ ತೀರಿಸುವ ಆಯುಧಗ
ಡನೆ ದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಅಂದರೆ,
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ಆ ಾಶ ಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರು ಾ್ತನೆ.
6 ಗೋ ಾಡಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಅದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಿಂದ ಾಶ ಾಗುವಂತೆ
ಬರುವುದು.
7 ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಗಳು
ೕಲು ಬೀಳುವುದು. ಎಲ್ಲರ ಹೃ ದಯವು ಕರಗಿ ನೀ ಾಗುವುದು.
8 ಅವರು ಭಯಪಡುವರು.
ಪ್ರ ಸವ ವೇದನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಂತೆ
ಾತನೆ, ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಯಪಡುವರು.
ಅವರ ಮುಖಗಳು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಉರಿಯುವವು.
9 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಳು
ಾಡಿ,
ಾಪಿಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ ಕೋ ೕದೆ್ರ ೕಕದಿಂದಲೂ, ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ರೋಷದಿಂದಲೂ
ಕೂ್ರರ ಾಗಿರುವುದು.
10 ಆ ಾಶದ ಾರೆಗಳೂ, ನಕ್ಷತ್ರ ಾಶಿಗಳೂ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂಯರ್ನು ಮೂಡುತ್ತಲೇ ಕತ್ತ ಾಗುವನು. ಚಂದ್ರ ನು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಾನು ಲೋಕದವರಿಗೆ ಅವರ
ಾಪದ ಫಲವನೂ್ನ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಫಲಗಳಿ ಾಗಿ
ಶಿ ಸಿ,
ಸೊಕಿ್ಕದವರ ಅಹಂ ಾರವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ, ಭಯಂಕರ ಾದ ಅವರ ಹೆಮೆ್ಮಯನು್ನ ತಗಿ್ಗಸುವೆನು.
12 ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮತು್ತ ಓಫೀರಿನ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ವಿರಳ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.
13 ಆದುದರಿಂದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕೋ
ೕದೆ್ರ ೕಕದಿಂದ
ತೀಕ್ಷ ್ಣರೋಷದಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ,
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕದಲಿಸಿ ನಡುಗಿಸುವೆನು.
14 ಬೇಟೆ ಾರನಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ, ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಲು
ಾರೂ ಇಲ್ಲದಂಥ*
ಕುರಿಗಳಂತೆಯೂ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಸ್ವಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗುವನು.
15 ಸಿಕಿ್ಕದವರೆಲ್ಲರು ಇರಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ ್ಟ ಸಕಲ ಜನರು ಕತಿ್ತಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು.
16 ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಡುವರು.
ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಚಾರಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವರು.
17 ಇಗೋ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮೇದ್ಯರನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು.
ಇವರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಲ ಸರು. ಬಂ ಾರವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸರು.
18 ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಯುವಕರನು್ನ ಚೂರುಚೂರು
ಾಡುವವು.
ಇವರು ಹಸುಳೆಗಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಾಜ್ಯ ಗಳ ಘನತೆಯೂ, ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮಹಿಮೆಯ ಭೂಷಣವೂ ಆದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ,
ದೇವರು ಾಶ ಾಡಿದ ಸೊದೋಮ್ ಗೋ ೕರಗಳ ಗತಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
20 ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಿ ಾಸ ಸ್ಥಳ ಾಗದು. ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಾಸಿಸರು;

ಾವ ಅರಬಿಯನೂ ಗು ಾರ ಾಕನು ಅಥ ಾ ಕುರುಬರು ಮಂದೆಯನು್ನ ತಂಗಿಸರು.
ಾಡು ಮೃ ಗಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗುವವು. ಅವರ ಮನೆಗಳು ಗೂಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ಉಷ್ಟ ್ರ ಪ ಗಳು ಾಸಿಸುವವು ಮತು್ತ ಾಡಿನ ಟಗರುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಕುಣಿ ಾಡುವವು.
21

22 ಅವರ

ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ತೋಳಗಳೂ, ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನರಿಗಳೂ ಕೂಗುವವು. ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ.
ಇನು್ನ ಆ ದಿನಗಳು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

*
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ಯೆಹೋವನು
ಾಕೋಬ್ಯ ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ, ಪುನಃ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ
ಅವರ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು; ಪರದೇಶಿಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು,
ಾಕೋಬನ ಮನೆತನಕೆ್ಕ
2 ಜ ಾಂಗದವರು ಅವರನು್ನ ಕರೆದು ತಂದು ಸ್ವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವರು; ಆಗ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರು ಯೆಹೋವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಗಂಡು ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಾ್ನ ಗಿ,
ಾಸ ಾಸಿಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು;
ಾರಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವರು;
ತಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸುವರು.
3 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ, ಕಳವಳದಿಂದಲೂ, ಕಠಿಣ ಾದ ಬಿಟಿ್ಟ ಸೇವೆಯಿಂದಲೂ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ, 4 ಾಬೆಲಿನ ಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಈ ಪದ್ಯ ವನು್ನ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಾಡಬೇಕು:
“ಆ ಾ, ಹಿಂಸಕನು ಕೊನೆಗೊಂಡನು, ಕೋಪವು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು!
5 ಯೆಹೋವನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಟರ ಕೋಲನೂ್ನ, ಅರಸರ ದಂಡವನೂ್ನ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟ ನು.
6 ಜನಗಳನು್ನ ಕೋ
ೕದೆ್ರ ೕಕದಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹೊಡೆದು,
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
7 ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಾಂತ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿಗೊಂಡಿದೆ, ಅವರು ಹಷರ್ಧ ್ವ ನಿಗೈ ಯು ಾ್ತರೆ.
8 ೌದು, ತು ಾಯಿ ಮರಗಳೂ, ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃ ಕ್ಷಗಳೂ,
‘ನೀನು ಸುಮ್ಮ ನಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಡಿಯಲು
ಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
9 ಬರುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಳವು ತಳಮಳಪಡುತ್ತದೆ.
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತವರನು್ನ, ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ,
ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಕಲ ಅರಸರನು್ನ ಅವರವರ ಆಸನಗಳಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸುತ್ತದೆ.
10 ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು,
‘ನೀನು ಸಹ ನಮ್ಮ
ಾಗೆ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕ?
ನಮಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿದಿ್ದೕ?’
ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
11 ನಿನ್ನ ವೈ ಭವವೂ ವೀಣಾ ಾದದೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ ್ಟ ವೆ.
ನಿನಗೆ ಹುಳಗಳೇ ಾಸಿಗೆ, ಕಿ್ರ ಮಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯು.
12 ಆ ಾ, ಉದಯನಕ್ಷತ್ರ ವೇ, ಉದಯಪುತ್ರ ನೇ, ಆ ಾಶದಿಂದ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಿದೆ್ದ!
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಳಲ್ಪಟಿ ್ಟದಿ್ದೕ!
13 ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ, ‘ ಾನು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿ,
ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗಿಂತ ಘನತೆಗೇರಿಸಿ,
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿರುವ ಸಮೂಹ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗುವೆನು.
14 ಉನ್ನತ ಾದ ಮೇಘಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಏರಿ
ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗುವೆನು’ ಎಂದುಕೊಂಡೆಯ ಾ್ಲ!
15 ಆದರೆ ನೀನು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ, ಅಧೋಲೋಕದ ಅ ಾಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವೆ.
16 ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ,
ೕಚಿಸು ಾ್ತ,
‘ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ, ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕದಲಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ,
17 ಲೋಕವನು್ನ ಾಡ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ, ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದವನು ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನೋ?’
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
18 ಜ ಾಂಗಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರೂ, ೌದು, ಸಕಲ ಅರಸರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈ ಭವದೊಡನೆ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ದೀಘರ್ ನಿದೆ್ರ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
19 ಆದರೆ ನೀ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ ್ಟದಿ್ದೕ;
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ಕತಿ್ತಯಿಂದ ತಿವಿದು ಗುಂಡಿಯ ಕಲು್ಲಗಳ ಾ ಾಗಿ ಹತ ಾದವರ ಹೊದಿಕೆಯಂತೆಯೂ,
20 ಾಲ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ ್ಟ ಹೆಣದಂತೆಯೂ, ನೀನು ಆ ಅರಸರೊಡನೆ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿ.
ದುಷ್ಟರ ಸಂ ಾನವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.”
21 ಪೂವಿರ್ಕರ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ವಧ್ಯ ಾ್ಥನವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ,
ಅವರು ತಲೆಯೆತಿ್ತ, ಲೋಕವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
22 “ ಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ ಾನು ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹೆಸರನೂ್ನ, ಉಳಿದ ಜನರನೂ್ನ, ಆಕೆಯ ಸಂತತಿಯನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
23 “ ಾನು ಆ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ಜವುಗು ನೆಲವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಗೂಬೆಗಳ ಸೊತ್ತ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡುವೆನು.
ಾಶವೆಂಬ ಬರಲಿನಿಂದ ಗುಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಅಶೂ್ಶರದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ ಾನು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದೕ ನೆರವೇರುವುದು,
ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದೆ್ದೕ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
25 ಅಶೂ್ಶಯರ್ರನು್ನ ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮುರಿದು, ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ತುಳಿದುಬಿಡುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ಹೂಡಿದ ನೊಗವು ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ತೊಲಗಿ, ಹೊರಿಸಿದ ಹೊರೆಯು ನನ್ನ ಜನರ ಹೆಗಲ
ಮೇಲಿನಿಂದ ದೂರ ಾಗುವುದು.
26 ಇದೇ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಬೇ ಾದ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶ, ಇದೇ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಚಾಚಿದ ನನ್ನ ಕೈ.
27 ಏಕೆಂದರೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಅದನು್ನ
ಾರು ವ್ಯ ಥರ್ಪಡಿಸುವರು?
ಆತನ ಕೈ ಚಾಚಿದೆ, ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವವರು ಾರು?” ಎಂಬುದೇ.
24 ಸೇ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಾದ ಆ ಾಜನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಬಂದಿತು:
29 ಎಲೈ, ಎ ಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಡೆದ ಕೋಲು ಮುರಿದುಹೋಯಿತೆಂದು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳ್ಳದಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಾಗರ ಾವಿನ ಸಂ ಾನದಿಂದ ವಿಷಸಪರ್ವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅದರ ಸಂತತಿಯು ಾರುವ
ಸಪರ್ವೇ.
30 ಬಡವರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು* ಆ ಾರವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರೂ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವನೊ್ನೕ ಾಮದಿಂದ ಾಯಿಸುವೆನು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ (ಆ ಸಪರ್ವೇ) ಾಮವು
ಕೊಲು್ಲವುದು.
31 ಪುರ ಾ್ವರವೇ, ಗೋ ಾಡು! ಪಟ್ಟಣವೇ, ಕೂಗು! ಎ ಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ಕರಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ!
ಉತ್ತರದಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ವೂ್ಯ ಹದಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
32 ಹೀಗಿರಲು ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಯ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಾಧೆಪಟ್ಟ ಆತನ ಜನರು ಅದನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು
ಎಂಬುದೇ.
28 ಅರಸ
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*

ೕ ಾಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ
ೕ ಾಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ

ೕಕಿ್ತ
ೕಕಿ್ತ.

14:30 ಬಡವರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಬಡವರಲಿ್ಲ ಕಡು ಬಡವರು.
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ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬಿನ ಆರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಯಿತು;
ೌದು, ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬಿನ ಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣವೂ ಾ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಯಿತು.
2 ಬಯಿತ್ ಮತು್ತ ದೀಬೋನ್ ಊರಿನವರು ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ತಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಾದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ನೆಬೋವಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಮೇದೆಬದಲಿ್ಲಯೂ
ೕ ಾಬ್ಯರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯು ಬೋ ಾಗಿರುವುದು, ಎಲ್ಲರ ಗಡ್ಡವು ವಿ ಾರ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
3 ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವವರು ನಡುವಿಗೆ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಎಲ್ಲರು ಅರಚು ಾ್ತ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಸುರಿಸಿ
ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
4 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆ
ಾಲೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳ ರೋದನವು ಯಹಜಿನ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ
ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ
ೕ ಾಬಿನ ಯುದ್ಧಭಟರು ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳು ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು
ೕ ಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡುತ್ತದೆ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ ಾಯನ ಾದವರು
ಚೋಯರಿಗೂ, ಎಗ್ಲತ್ ಶೆಲಿಶೀಯಕೂ್ಕ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತರೆ,
ಅಳು ಾ್ತ ಲೂಹೀತ್ ದಿಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹತು್ತ ಾ್ತರೆ,
ಹೊರೊನಯಿಮಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಾಶ ಾದೆವ ಾ್ಲ ಎಂದು ಧ ್ವನಿಗೈ ಯು ಾ್ತರೆ.
6 ನಿಮಿ್ರ ೕಮ್ ಹೊಳೆಯು ಾ ಾಯಿತು,
ಹಸಿಹುಲು್ಲ ಾಡಿತು, ಮೇವು ತೀರಿತು, ಾವ ಹಸಿರೂ ಇಲ್ಲ.
7 ಆದ ಾರಣ ಾವು ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ,
ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಸೊತ್ತನೂ್ನ ನೀರವಂಜಿಯ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
8 ಪ್ರ ಾಪವು
ೕ ಾಬಿನ ಎಲೆ್ಲಗಳ ತನಕ ಹಬಿ್ಬದೆ,
ಅದರ ಅರಚಾಟವು ಎಗ್ಲಯಿಮಿನವರೆಗೂ, ಬೆಯೇರ್ ಏಲೀಮಿನ ಪಯರ್ಂತರವೂ ಾ್ಯ ಪಿಸಿದೆ.
9 ದೀ
ೕನಿನ ನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೀ ೕನಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಧೆಯನು್ನ, ಅಂದರೆ
ೕ ಾಬ್ಯರಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆಯೂ,
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಂಹವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
5

1 ದೇಶವನು್ನ ಆಳುವವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ
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ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಅರಣ್ಯ ದ ಕಡೆಯಿರುವ ಸೆಲದಿಂದ ಚೀ
ೕನ್ ನಗರದ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿರಿ.
2 ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಾಯ್ಗಡಗಳಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಅಲೆಯುವ ಪ ಗಳಂತೆಯೂ,
ಗೂಡಿನಿಂದ ಚದುರಿರುವ ಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ಆಗುವರು.
3 ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿರಿ, ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರಿ; ನಡು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು ಾತಿ್ರ ಯ ಕತ್ತಲಿನಂತೆ ದಟ್ಟ ಾದ
ನೆರಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ದೀನದಲಿತರನು್ನ ಸಂರ ಸು, ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜನರ ವಿಷಯವನು್ನ
ಬಯಲು ಾಡಬೇಡಿ.
4 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆಹೋದವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲಿ;
ೕ ಾಬ್ಯರು ಬಲ ಾ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ವಶ ಾಗದ
ಾಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಾಗಿರಿ.
ಹಿಂಸಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮುರ್ಲ ಾಗುವರು,
ಾಶನವು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
ಪೀಡಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವುದು.
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ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವನೂ, ಾ್ಯಯವನು್ನ ಹುಡುಕುವವನೂ, ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ವರೆಪಡುವವನೂ ಾವೀದನ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ನ ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಪರ ಾಗಿ ನೀತಿ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.
6
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅಹಂ ಾರವನು್ನ, ಗವರ್ವನು್ನ, ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಿಕೆಯನು್ನ, ಕೋಪವನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅವರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದೆ ಾ್ಲ ಬರೀ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ.
7 ಆದ ಾರಣ
ೕ ಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ೕ ಾಬೇ ಗೋ ಾಡುವುದು. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವನು.
*
ನೀವು ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನ ಜನರ ದೀಪ ಾ್ರ ಯ ಕಡುಬು ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು ನರಳುವಿರಿ.
8 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಭೂಮಿಯು, ಸಿಬ್ಮ ದ

ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಯಜೆ್ಜೕರಿನವರೆಗೆ ಾ್ಯ ಪಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬ,
ಸಮುದ್ರ ಾಚೆಗೆ ಸೇರುವಷು್ಟ ವಿ ಾಲ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಖೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ೕ ಾಬಿನ ಾಜ
ಾ್ರ ಗಳನು್ನ,
ಜ ಾಂಗಗಳ ಒಡೆಯರನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
9 ಹೀಗಿರಲು ಸಿಬ್ಮ ದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಯಜೆ್ಜೕರಿನವರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಅಳುವೆನು.
ಹೆಷೊ್ಬೕನೇ, ಎ ಾ್ಲಲೇ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತೋಯಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಹಣಿ್ಣ ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದು್ದ ಆಭರ್ಟಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
10 ಹ ಾರ್ನಂದಗಳು ತೋಟಗಳಿಂದ ತೊಲಗಿವೆ.
ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹದ ಧ ್ವನಿಯೂ,
ಉ ಾ್ಲಸದ ಆಭರ್ಟವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಳಿಯುವವರು ಾ್ರ ಯ ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತುಳಿದು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೂ ಾಟವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
11 ಆದುದರಿಂದ
ೕ ಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು, ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವು
ಕಿನ್ನರಿಯಂತೆ ಅಲುಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
12
ೕ ಾಬ್ಯರು ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರಿ, ದಿಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಆ ಾಸಗೊಂಡು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದರೂ ಅವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ಸಫಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಯೆಹೋವನು
ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನುಡಿದ ಾತುಗಳು ಇದೇ. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಮೂರು ವಷರ್ದೊಳಗೆ
ೕ ಾಬಿನ ವೈ ಭವವು ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುವುದು.
ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಾಶ ಾಗುವುದು ಅವರ ಜನರಲಿ್ಲ, ಉಳಿದವರು ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂ ಾಗಿ
ಬಲಹೀನ ಾಗುವರು” ಎಂಬುದೇ.
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ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
1 ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ
ೕಕಿ್ತ.
“ಆ ಾ, ದಮಸ್ಕವು ಇನು್ನ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರದೇ ಾಳು ದಿಬ್ಬ ಾಗಿರುವುದು.
2 ಆರೋಯೇರಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ, ಮಂದೆಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ
ಾಗುವವು.
ಅವು ಾರ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ತಂಗುವವು.
3 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಾಗಿರುವ ಕೋಟೆಯೂ, ದಮಸ್ಕವು ನಡೆಸುವ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಾಗುವವು.
ಅ ಾಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳ ವೈ ಭವದಂತೆ ಇರುವರು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
4 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಾಕೋಬಿನ ಾಂಸದ ಕೊಬು್ಬ ಕರಗಿ, ಅದರ ಮಹಿಮೆಯೂ ೕಣ ಾಗುವುದು.
5 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯ ವವನು ಪೈ ರುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ ಕೈ ಯಿಂದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ
ಾಗಿರುವುದು.
ೌದು, ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ಾಗೆ ಇರುವುದು.
*

16:7 ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನ ಜನರ ಅಥ ಾ ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನ ಜನರ ಒಣ ಾ್ರ .
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ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೇಲಿನ ಕೊಂಬೆಯ ತುಟ್ಟತುದಿಯಲಿ್ಲ,
ಎರಡು ಮೂರು ಾಯಿಗಳು, ಫಲವ ಾ್ತದ ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಲೆ್ಕ ೖ ದು ಾಯಿಗಳು
ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಹಕ್ಕಲುಹಣು್ಣಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದು” ಎಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
7 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನನೆ್ನೕ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವರು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿಸುವರು.
8 ತಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾಡಿದ ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಲ ಸದೆ, ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಅಶೇರವೆಂಬ
ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇಶದ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಭಯದಿಂದ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದ್ದ,
ಅದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ತುದಿಯ ಮೇಲೂ ಾಣುವ ಾಳು ನಿವೇಶನಗಳಂತಿರುವವು, ಅಂತೂ
ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗಿರುವುದು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಇಷ್ಟ ಾದ ಾ್ರ ಯ ಗಿಡಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಂತರದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟಿದಿ್ದ.
11 ಬೀಜವನು್ನ ನೆಟ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಬೇಲಿಕಟಿ್ಟ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಳೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದಿ್ದೕ.
ಆದರೆ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕುಪೆ್ಪ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸುವ ದಿನವು ಾ್ಯ ಧಿಯ ಮತು್ತ ವಿಪರೀತ ವ್ಯ ಥೆಯ ದಿನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6 ಆದರೂ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರದ

ಅಶೂ್ಶರದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಾ, ಸಮುದ್ರ ವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳ ಗದ್ದಲ!
ಮ ಾ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳು
ೕಷಿಸುವಂತೆ
ೕಷಿಸುವ ಜನಗಳ
ೕಷ!
13 ೌದು, ಮ ಾ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳು
ೕಷಿಸುವಂತೆ ಜ ಾಂಗಗಳು
ೕಷಿಸುತಿ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸು ಾಗ ಅವರು ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಹೊಟಿ್ಟ ನಂತೆಯೂ, ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಿಂದ ಸು ಾ್ತಡುವ ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ ಅಟ್ಟಲ್ಪಡುವರು.
14 ಇಗೋ, ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಹೆದರಿ ಉದಯದೊಳ ಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು! ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೂರೆ
ಾಡುವವರಿಗೆ
ಇದೇ ಗತಿ.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವವರ ಾಡು ಇದೇ.
12 ಆ

18
ಕೂಷಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
1 ಓಹೋ, ಕೂಷಿನ ನದಿಗಳ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೀಮೆ, ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಪಟಪಟನೆ ಬಡಿಯುವ ಾಡು,
2 ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡಿನ ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ ನದಿಯ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ದೇಶ,
ವೇಗ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ದೂತರೇ, ಎತ್ತರ ಾದವರೂ, ನಯ ಾದ ಚಮರ್ವುಳ್ಳವರೂ,
ಸವರ್ ಭಯಂಕರರೂ, ಮ ಾ ಬಲದಿಂದ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ತುಳಿಯುವವರೂ,
ನದಿಗಳಿಂದ ವಿ ಾಗ ಾಗಿರುವ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಆದ ಜ ಾಂಗದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
3 ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜನರೇ,
ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಾರಿಸು ಾಗ ನೋಡಿರಿ, ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದು ಾಗ ಕೇಳಿರಿ!
4 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ಜಳಜಳಿಸುವ ಧಗೆಯಂತೆಯೂ,
ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ನ ಮಂಜಿನ
ೕಡದ ಾಗೂ ಾನು ನನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮ ನಿದು್ದ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುತಿ್ತರುವೆನು”
ಎಂಬುದೇ.
5 ಕೊಯಿ್ಲ ನ
ಾಲಕೆ್ಕ
ದಲು
ಗು್ಗ ಬಿಟಾ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಹೂವಿನಿಂದ ಹೀಚು
ಾ್ರ ದೋರೆ
ಾಯಿ ಾಗು ಾಗ,
ಆತನು ಕುಡುಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಳಿ್ಳ ಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವನು.
6 ಅವೆಲ್ಲವು ಬೆಟ್ಟದ ಪ ಗಳಿಗೂ, ಭೂಮಿಯ ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೂ, ಹಿಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.
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ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎತ್ತರ ಾದವರೂ, ನುಣು ಾದ ಚಮರ್ವುಳ್ಳವರೂ, ಸವರ್ ಾ ಭಯಂಕರರೂ, ಮ ಾ
ಬಲದಿಂದ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ತುಳಿಯುವವರೂ, ನದಿಗಳಿಂದ ವಿ ಾಗ ಾಗಿರುವ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ
ಆದ ಜ ಾಂಗದವರು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮ ಮಹತ್ವದ ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ,
ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತರುವರು.

19
ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ವೇಗ ಾದ ಮೇಘ ಾಹನ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಬರುವನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಎದು ಾ ಾಗ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ನಡುಗುವವು. ಐಗುಪ್ತರ ಹೃ ದಯವು ತ ್ಮಳಗೆ ಕರಗಿ
ನೀ ಾಗುವುದು.
2 “ಐಗುಪ್ತರನು್ನ ಐಗುಪ ರ ಮೇಲೆಯೇ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು: ಸಹೋದರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸಹೋದರನು,
ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೆರೆಯವನೂ,
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣವೂ, ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ವೂ ಹೋ ಾಡುವವು.
3 ಐಗುಪ್ತದ ಅಂತ ಾತ್ಮ ವು ಬರಿ ಾಗುವುದು. ಅದರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲಯವರು ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ, ಮಂತ್ರ ಾರರನೂ್ನ, ಪೆ್ರ ೕತವಿಚಾರಕರನೂ್ನ, ಬೇ ಾಳಿಕರನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವರು.
4 ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ ರನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾದ ಒಡೆಯನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು. ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಜನು ಅವರನು್ನ
ಆಳುವನು”
ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
5 ಮ ಾನದಿಯ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಗುವುದು. ನದಿಗಳ ತೀರಗಳು ಇಂಗಿ ಒಣಗುವುದು.
6 ಾಲುವೆಗಳು ಾರುವವು. ಐಗುಪ್ತದ ಹೊಳೆಗಳು ಇಳಿದು, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವವು.
ಆಪು ಮತು್ತ ಜಂಬುಹುಲು್ಲಗಳು ಾಡುವವು.
7 ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ತೀರ, ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಬಯಲುಗಳು,
ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಣಗಿ, ಾಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಯ ಾಗುವವು.
8 ಬೆಸ್ತರು ದುಃಖಿಸುವರು ಮತು್ತ ನೈ ಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾಳ ಾಕುವವರು ಪ್ರ ಾಪಿಸುವರು.
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಬೀಸುವವರು ಕುಗಿ್ಗ ಹೋಗುವರು.
9 ನಯ ಾದ ಸೆಣಬಿನ ಕೆಲಸದವರೂ, ಬಿಳಿ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೇಯುವವರೂ ಹ ಾಶ ಾಗುವರು.
10 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೇಯುವವರೂ ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು. ಕೂಲಿಯವರು ಮನಮರಗುವರು.
11 ಚೋಯನಿನ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಕೇವಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನರು. ಫರೋಹನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಾನವುಳ್ಳ ಸಲಹೆ ಾರರ
ಆಲೋಚನೆಯೂ ಾನರಹಿತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ಾನಿಗಳ ಸಂ ಾನದವನು, ಪು ಾತನ ಾಜನ ವಂಶದವನು? ಎಂದು ಹೇಗೆ
ಾನೆ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
12 ನಿನ್ನ ಾನಿಗಳು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಅವರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿ.
1 ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ

ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ.
13 ಚೋಯನಿನ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೋಫಿನ* ಪ್ರ ಾನರು
ೕಸ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಐಗುಪ್ತದ
ಕುಲಗಳ ಪ್ರ ಮುಖರು ಅದನು್ನ ಭ್ರ ಮೆಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಾತ್ಮದಲಿ್ಲ ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕಲ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಅಮಲೇರಿದವನು ಕಕು್ಕ ಾ್ತ ಓ ಾಡುವ ಪ್ರ ಾರ ಐಗುಪ್ತವು ತನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ
ಓ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
14 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಅಂತ

*

19:13 ನೋಫಿನ ಅಥ ಾ ಮೇಂಫಿಸ್.
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15 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ

ತಲೆ ಾಗಲಿ, ಾಲ ಾಗಲಿ, ಖಜೂರ್ರದ ಕೊಂಬೆ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹು ಾ್ಲಗಲಿ ಾಧಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗದ ಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ ರು ಅಶ್ರ ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸರ ಾಗೆ ಭಯಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿರುವರು. ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಬೀಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ ನಡುಗುವರು.
17 ಐಗುಪ್ತವು ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ ದೇಶವೇ
ಾರಣ ಾಗುವುದು. ಈ ದೇಶದ ಹೆಸರನು್ನ
ಕೇಳುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ತಿಳಿದು ಬೆರ ಾಗುವನು.
18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಂದು ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿ, ಾ ಾನಿನ ಾಷೆಯನು್ನ
ಆಡುವವರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವು. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಹೆಸರು
“ ಾಶಪುರ.”
19 ಅ ದಿನದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಪೀಠವು, ದೇಶದ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ
20 ಅವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವೂ ಇರುವುದು.
ಯೆಹೋವನ ಗುರು ಾಗಿಯೂ, ಾ
ಾಗಿಯೂ ಇರುವವು. ಹಿಂಸಕರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವ ಶೂರ ಾದ ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುವನು.
21 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಐಗುಪ ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು, ಅವರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡುವರು.
ೌದು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
22
ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವನು. ಾಯ ಾಡಿ ಾಸಿ ಾಡುವವ ಾಗಿಯೇ ಹೊಡೆಯುವನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆತನು ಅವರ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು.
23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು
ಾಜ ಾಗರ್ವಿರುವುದು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು
ಐಗುಪ್ತಕೂ್ಕ, ಐಗುಪ್ತರು ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರುವರು. ಐಗುಪ್ತರು ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವರು.
24 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ, ಅಶೂ್ಶರಗ
ಂದಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ ಬೆರೆತು ಲೋಕದ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದ ನಿಧಿ ಾಗಿರುವುದು. 25 “ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ ಾದ ಐಗುಪ್ತಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೂ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

20
ಐಗುಪ್ತದ ಮತು್ತ ಕೂಷಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ

ೕಕಿ್ತ

ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸಗೋರ್ನನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದಳ ಾಯಿಯು* ಅಷೊ್ದೕದಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ
2 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡನು.
1

ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಚು್ಚ. ನಿನ್ನ
ಾದಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ
ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಐಗುಪ್ತದ ಮತು್ತ ಕೂಷಿನ
ಾಶನಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದ ಗುರು ಾಗಿ ಮೂರು ವಷರ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದನು.” 4 ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಐಗುಪ್ತದ ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ, ಕೂಷಿನ ಕೈ ದಿಗಳನೂ್ನ ಅವರು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಲಿ,
ಚಿಕ್ಕವ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟ, ಾದರ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತದ ಾನಭಂಗಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೆರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡುವನು.
*

20:1 ದಳ ಾಯಿಯು ತತರ್ನ್ 2 ಅರಸ 18:17.
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ಆಗ ನನ್ನ ಜನರು ಾವು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಷಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತದ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗಿ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ತೀರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಗೋ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವು
ಾರನು್ನ
ಶರಣಾಗತ ಾಗಿ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ನಿರೀ ಸಿದೆ್ದ ೕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗತಿ ಬಂತ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಾವು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

21
ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಾಗೂ ಅಡವಿಯ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ದ ಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಸುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ
ಅರಣ್ಯ ದ ಕಡೆಯ ಭಯಂಕರ ದೇಶದಿಂದ (ದೊಡ್ಡ ಅ ಾಯ) ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ
2
ೕರದಶರ್ನವು ನನಗೆ ತಿಳಿಯ ಬಂದಿದೆ;
ಾಧಕನು ಾಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಸೂರೆ ಾರನು ಸೂರೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಏ ಾಮೇ, ಏಳು! ಮೇದ್ಯ ವೇ, ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು!
ನಿಮ್ಮ ನಿಟು್ಟ ಸಿರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
3 ಆದುದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ನೋವು ತುಂಬಿದೆ,
ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ವೇದನೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ,
ಕಿವಿ ಕಿವು ಾಗುವಷು್ಟ ಸಂಕಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಕಣು್ಣ ಕುರು ಾಗುವಷು್ಟ ತತ್ತರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ, ನಡುಕವು ನನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ,
ಾನು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಾತಿ್ರ ಯು ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
5 ಔತಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಾಪೆಗಳನು್ನ ಾಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದು, ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ;
1 ಸಮುದ್ರ

ಪ್ರ ಭುಗಳೇ, ಏಳಿರಿ, ಗು ಾಣಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ!
6 ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಹೋಗು, ಾವಲು ಾರನನು್ನ ನೇಮಿಸು; ಅವನು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ.
7 ಅವನು
ೕಡಿ
ೕಡಿ ಾಗಿ ಬರುವ ಸ ಾರರ ಾಲನೂ್ನ,
ಕತೆ್ತಗಳ ಮತು್ತ ಒಂಟೆಗಳ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದರೆ,
ಬಹಳ ಗಮನದಿಂದ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಗಮನಿಸಲಿ” ಎಂಬುದೇ.
8 ಬಳಿಕ ಅವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಕೂಗಿ,
“ಕತರ್ನೇ, ಪ್ರ ತಿ ದಿನವು ಾನು ಾವಲಿನ ಬುರುಜಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ,
ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಾವಲಿನ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ.
9 ಇಗೋ, ಸ ಾರರು
ೕಡಿ
ೕಡಿ ಾಗಿ ಬರು ಾ್ತರೆ.”
ಅವನು ಕೂಗಿ, “ ಾಬೆಲ್ ಬಿದು್ದ ಹೋಯಿತು, ಾಬೆಲ್ ಬಿದು್ದ ಹೋಯಿತು!
ಅದರ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ನೆಲಸಮ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
10 ನನ್ನ ಕಣದ ದವಸವೇ, ನನ್ನ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಈ ಾದವರೇ!
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ,
ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ

11 ದೂಮದ* ಬಗೆ್ಗ ದೈ

*

ೕಕಿ್ತ

ೕಕಿ್ತ.

21:11 ದೂಮದ ಇದು ಎದೋಮಿನ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸ ಾಗಿದೆ. ದೂಮ ಎಂದರೆ ಾಂತತೆ.
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ಆತನು ಸೇಯೀರಿನಿಂದ† ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾವಲು ಾರನೇ, ಈಗ ಾತಿ್ರ ಎಷು್ಟ ಸಮಯ ಾಯಿತು?
ಾವಲು ಾರನೇ, ಾತಿ್ರ ಸಮಯ ಎಷು್ಟ ಕಳೆಯಿತು 12 ಉದಯವು ಬರುತ್ತದೆ, ಾತಿ್ರ ಯೂ ಬರುತ್ತದೆ;
ವಿಚಾರಿಸಬೇ ಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಾವಲು ಾರನು ಹೇಳಿದನು.
ಅರಬಿಯ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ
13 ಅರಬಿಯ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ
ೕಕಿ್ತ.
ಓ ದೇ ಾನ್ಯರೇ, ಅರಬಿಯದ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14 ಾ
ಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡಿರಿ,
ತೇ ಾ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ ಓಡಿ ಹೋದವರನು್ನ ರೊಟಿ್ಟ
ಡನೆ ಎದುರುಗೊಳಿ್ಳರಿ.
15 ಏಕೆಂದರೆ ಹಿರಿದ ಕತಿ್ತ, ಾಗಿದ ಬಿಲು್ಲ,
ಯುದ್ಧದ ಾಧೆ ಇವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
16 ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಕೂಲಿಯವನ ವಷರ್ಗಳಂತೆ ಒಂದು ವಷರ್ದೊಳಗೆ
ಕೇ ಾರಿನ‡ ಸಕಲ ವೈ ಭವವು ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು. 17 ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಬಿಲು್ಲ ಾರರೂ ಾಗೂ ಕೇ ಾರಿನ
ಶೂರರೂ ಉಳಿಯುವರು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ

ೕಕಿ್ತ

1 ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನದ ಕಣಿವೆಯ* ವಿಷಯ

ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಾವ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತದರು?
2 ಕೋ ಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವೇ, ಸಂಭ್ರ ಮದ ಪಟ್ಟಣವೇ;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರಲ್ಲ.
3 ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಓಡಿ ಬಿಲು್ಲ ಾರರಿಲ್ಲದೆ ಸೆರೆ
ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ದೂರದಿಂದ ಓಡು ಾ್ತ ಶತು್ರ ವಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕಟು್ಟಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
4 ಹೀಗಿರಲು, “ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೃ ಷಿ ್ಟ ತಿರುಗಿಸಿರಿ, ಬಹು ಸಂಕಟದಿಂದ ಾನು ಅಳುವೆನು,
ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಾ ಾದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವುದಕೆ್ಕ ತವಕಗೊಳ್ಳದಿರಿ.
5 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನಿಂದ ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನದ ಕಣಿವೆಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ದಿನ,
ತುಳಿ ಾಟದ ದಿನ, ಾ್ರಂತಿಯ ದಿನ,
ಕೋಟೆಯು ಒಡೆದು ಹೋಗಲು, ಕೂಗು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ.
6 ಏ ಾಮು ಕುದರೆಗಳ ರಥಗಳ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಕೀರಿನವರು ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದರು.
7 ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ ರಥಗಳು ತುಂಬಿದವು,
ಾಹುತರು ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟದರು.”
8 ಅವನು ಯೆಹೂದದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ (ಲೆಬನೋನಿನ) ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ನ ಆಯುಧಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಾಕಿದಿರಿ.
9 ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಯ ಒಡಕುಗಳು ಬಹಳವೆಂದು ನೋಡಿದಿರಿ;
ಕೆಳಗಿನ ಕೊಳಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಸಿದಿರಿ.
10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ, ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಾಕಿಬಿಟಿ್ಟರಿ.†
11 ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಕೊಳದ ನೀರಿ

†

ಾಗಿ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ

21:11 ಸೇಯೀರಿನಿಂದ ಇದು ಸಹ ಎದೋಮಿನ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸ ಾಗಿದೆ. ಆದಿ 32:3.

*

†

ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ;

‡

21:16 ಕೇ ಾರಿನ ಅರಬಿಯದಲಿ್ಲರುವ

ಅಡವಿ ಪ್ರ ದೇಶ.
22:1 ಕಣಿವೆಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ.
22:10 ಮನೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ಮತು್ತ
ಒಳ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಳಪೆ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಅವರು ನೆಲಸಮ ಾಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ಗೋಡೆಯ ದುರಸಿ್ತ ಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವ ಾಯಿತು.
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ಆದರೆ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ಾತನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಡಲಿಲ್ಲ, ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿ ಾತನನು್ನ
ನೀವು ಲ ಸಲಿಲ್ಲ.
12 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ, ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂಬುದೇ.
13 ಆದರೆ ಇಗೋ, ಉ ಾ್ಲಸ, ಹಷರ್, ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವುದು,
ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದು,
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದು, ಾಳೆ ಾಯುತೆ್ತೕವೆಂದು ಇಂದು ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್.
14 ಹೀಗಿರಲು, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನೀವು ಾಯುವ ತನಕ ಈ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ ಾದ ಾನು ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದೇ.
ಶೆಬ್ನ ನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ, “ಹೋಗು, ಅರಮನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ ನೆಂಬ ಈ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
16 ‘ಇಲಿ್ಲ ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ? ಇಲಿ್ಲ ನಿನ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ತೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀನು
ಾರು?
ಉನ್ನತದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊರೆಸು ಾ್ತ, ಬಂಡೆಯನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ, ನಿನ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ತೋಡಿಸಿದಿ ಅಲ್ಲವೇ?’ ”
17 ಇಗೋ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಎಸೆಯುವನು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯುವನು,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವನು.
18 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಸುತಿ್ತ ಸುತಿ್ತ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಡುವನು;
ದಣಿಯ ಮನೆಗೆ ಅವ ಾನ ತಂದವನೇ, ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿ, ನಿನ್ನ ವೈ ಭವದ ರಥಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವವು.
19 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉದೊ್ಯ ೕಗದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪದವಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎಳೆದು
ಾಕುವೆನು.
20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಕರೆಯುವೆನು.
21 ನಿನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ, ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಅವನ
ಕೈ ಗೆ ಕೊಡುವೆನು;
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ, ಯೆಹೂದದ ಮನೆತನದವರಿಗೂ ತಂದೆ ಾಗುವನು.
22 ಾನು ಾವೀದನ ಮನೆಯ ಬೀಗದ ಕೈ ಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೊಣೆ ಾರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುವೆನು;
ಅವನು ತೆರೆದರೆ ಾರೂ ಮುಚ್ಚರು, ಮುಚಿ್ಚದರೆ ಾರೂ ತೆರೆಯರು.
23 ಗಟಿ್ಟ
ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಳೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದ ಾಗೆ ಅವನನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವೆನು.
ಅವನು ತನ್ನ ವಂಶದವರಿಗೆ ವೈ ಭವವುಳ್ಳ ಸಿಂ ಾಸನ ಾಗಿರುವನು.
24 ಬಟ್ಟಲು
ದಲುಗೊಂಡು ಕೊಡದ ತನಕ ಸಕಲ ಾ ಾರಣ ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಸಂ ಾನ,
ಸಂತತಿ ಾದ ಅವನ ಮನೆಯ ವೈ ಭವವನು್ನ ಅವರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸುವರು” ಎಂಬುದೇ.
25 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. “ಗಟಿ್ಟ
ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದ
ಳೆಯು
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕುಸಿದು ಹೋಗುವುದು; ಅದು ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಬೀಳ ಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಾರವೂ ತೆಗೆದು
ಾಕಲ್ಪಡುವುದು ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದೇ.
15

23
ತೂರಿನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರ ಯವು
ರೇವಿಲ್ಲ.
ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದೇಶದವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
1 ತೂರಿನ ವಿಷಯ

ಾ ಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ,
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2 ದಿ್ವೕಪಗಳ ನಿ

ಾಸಿಗಳೇ, ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಾದು ಹೋಗುವ,
ಚೀದೋನಿನ ವತರ್ಕರಿಂದ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರೇ, ೌನ ಾಗಿರಿ!
3 ವಿ ಾಲ ಾದ ಾಗರದ ಮೇಲೆ ತಂದ ಶೀಹೋರಿನ ಾನ್ಯ ದಿಂದಲೂ,
ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಾಯಹೊಂದಿದ ನಿಮ್ಮ ನಗರವು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ.
4 ಚೀದೋನೇ, ಾಚಿಕೆಪಡು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ವೂ, ಸಮುದ್ರ ದ ದುಗರ್ವೂ,
“ ಾವು ವೇದನೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರ ಸವಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಯುವತಿ ಯುವಕರನು್ನ ಾಕಿ ಸಲಹಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನುಡಿದಿದೆಯಷೆ್ಟ.
5 ತೂರಿನ ಸ ಾಚಾರವು ಐಗುಪ ರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವರು.
6 ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗಿರಿ, ದಿ್ವೕಪ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ!
7 ನಿಮ್ಮ ಉ ಾ್ಲಸದ ಪಟ್ಟಣವು ಇದೇನೋ? ಅದರ ಉತ್ಪತಿ್ತಯು ಪು ಾತನ ಾದದೆ್ದೕ ಸರಿ;
ಅವರ ಾಲುಗಳು ಅವರನು್ನ ದೂರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು.
8 ಅದು ಕಿರೀಟ ಾಯಕ ಾದ ಪಟ್ಟಣವು. ಅದರ ವತರ್ಕರು ಪ್ರ ಭುಗಳು,
ಅದರ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಘನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇಂಥ ತೂರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ
ಾಡಿದವನು ಾರು?
9 ಗವರ್ದ ಸಕಲ ವೈ ಭವವನು್ನ ಹೊಲಸು
ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಘನವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ
ಹೀಗೆ ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಾಷೀರ್ಷ್ ನಗರಿಯೇ, ನೈ ಲ್ ನದಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತ. ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಾ್ಯ ಾರ ಸ್ಥಳವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾ ಾನಿನ* ದುಗರ್ಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಾದ ಕನೆ್ಯಯಂತಿರುವ ಚೀದೋನ್ ನಗರಿಯೇ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಹಷರ್ವೇ ಇಲ್ಲ;
ಎದು್ದ ಕಿತಿ್ತೕಮಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗು, ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಇರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
13 ಇಗೋ, ಕಸಿ್ದೕಯರ† ದೇಶವು! ಈ ಜ ಾಂಗವು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಯಿತು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಈ ದೇಶವನು್ನ
12 ಆತನು, “ಹಿಂಸೆಗೆ ಈ

ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಗೆ ಈಡು ಾಡಿದರು.
ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅದನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದರು.
14 ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರ ಯವು ಾ ಾಯಿತು.
15 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ಆಡಳಿತದ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಾರದೇ
ಇರುವುದು; ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದ ಮೇಲೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿ ವಿಷಯ ಾದ ಗೀತೆಯಂತೆ ಆಗುವುದು.
16 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತುಹೋದ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಯೇ, ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಅಲೆಯು ಾ್ತ,
ಜನರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನುಡಿಸಿ, ಬಹಳ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು” ಎಂಬುದೇ.
17 ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸುವನು. ಅವಳು ತನ್ನ
ಆ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ಯ ಾರ
ಾಡುವಳು.
18 ಅವಳ
ಾ್ಯ ಾರವೂ ಮತು್ತ ಅವಳ ಆ ಾಯವೂ ಅವಳಿಗೆ ನಿಧಿನಿ ೕಪ ಾಗದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೇ
ಮೀಸ ಾಗುವುದು. ಆ ಾ್ಯ ಾರವು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಅನ್ನವನೂ್ನ,
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಉಡುಪನೂ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು.
*

23:11

ಾ ಾನಿನ

ಯಿನಿಕೆಯ.

†

23:13 ಕಸಿ್ದೕಯರ

ಾಬೆಲಿನವರು.
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ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ವಿ ಾಶ
ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಿ, ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಜರ್ನ ಾಡಿ, ಅದನು್ನ
ವಿ ಾರಪಡಿಸಿ, ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
2 ಪ್ರ ಜೆಗಳು
ಾಜಕ, ಾಸ ಯಜ ಾನ, ಾಸಿ, ಯಜ ಾನಿ,
ಕೊಳು್ಳವವನು, ಾರುವವನು, ಾಲ ಕೊಡುವವನು ಾಲ ಪಡೆಯುವವನು, ಬಡಿ್ಡ ಪಡೆಯುವವನು ಬಡಿ್ಡ
ತೆರುವವನು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು.
3 ಭೂಮಿಯು ಬಟ್ಟ ಬರಿ ಾಗುವುದು, ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ ಸುಲಿಗೆ
ಾಗುವುದು,
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಭೂಮಿಯು ಪ್ರ ಾಪಿಸು ಾ್ತ ಬಳಲಿದೆ, ಲೋಕವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ, ಲೋಕದ ಉನ್ನತರು ಕಂಗೆಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
5 ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ದೈ ಾ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ,
ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಅವರ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಂದ
ಅಪವಿತ್ರ ಾಯಿತು.
6 ಆದ ಾರಣ ಾಪವು ಲೋಕವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ, ಅಲಿ್ಲ ನವರು ದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ಉಳಿದಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಾ್ರ ಾರಸವು ಬತಿ್ತ ಹೋಗುವುದು, ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳಯು ೕಣಿಸುವುದು, ಹಷರ್ ಹೃ ದಯರೆ ಾ್ಲ ನರಳು ಾ್ತರೆ.
8 ದಮ್ಮ ಡಿಗಳ ಉ ಾ್ಸ ಹವು ಮುಗಿದಿದೆ, ಉ ಾ್ಲಸಿಗಳ ಕೋ ಾಹಲವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ,
ಕಿನ್ನರಿಯ ಆನಂದವು ಅಡಗಿದೆ.
9 ಇನು್ನ ಾನದೊಡನೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯರು, ಮದ್ಯ ವು ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಕಹಿ
ಾಗುವುದು.
10 ಾಳುಪಟ್ಟಣವು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ,
ಾರೂ ಹೋಗದಂತೆ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮನೆಯೂ ಮುಚಿ್ಚದೆ.
11 ಾ್ರ ಾರಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅರಚು ಾ್ತರೆ; ಉ ಾ್ಲಸವೆ ಾ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ; ಲೋಕದ
ಸಡಗರವು ಸೆರೆ ಾಗಿ ತೊಲಗಿದೆ.
12 ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಳೂ ಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ; ಾಶವು ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿಗೆ ಬಡಿದಿದೆ.
13 ಎಣೆ್ಣಯ ಮರವನು್ನ ಕಡಿದ ಬಳಿಕ,
ಾ್ರ ಯ ಸುಗಿ್ಗಯು ತೀರಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಾಯಿಗಳ ಾಗೆ ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ
ಉಳಿದಿರುವುದು.
14 ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ ್ವ ನಿ ಎತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಾಡುವರು.
ಸಮುದ್ರ ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸುವರು.
15 ಮೂಡಣದವರೇ, “ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿರಿ.
ದಿ್ವೕಪ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಕೂಗುವರು.
16 ಭೂಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ, “ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ
ಾಗಲಿ” ಎಂಬ ಗೀತೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ
ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ “ ಾ ಾದರೋ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಾಧಕರು ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ, ೌದು, ಾಧಕರು ಾಧಿಸೇ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
17 ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಭಯವೂ, ಗುಂಡಿಯೂ, ಬಲೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಾದಿವೆ.
18 ಭಯದ ಸಪ್ಪಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವವನು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು,
ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು. ನೋಡು,
ಆ ಾಶದ ಾ್ವರಗಳು ತೆರೆದಿವೆ, ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಕಂಪಿಸುತಿ್ತವೆ.
19 ಭೂಮಿಯು ಒಡೆದೇ ಇದೆ, ಬಿರಿದಿದೆ,
ಕದಲಿಯೇ ಹೋಗಿದೆ.
20 ಭೂಮಿಯು ಅಮಲೇರಿದವನ ಾಗೆ ಓ ಾಡುತ್ತದೆ, ಗುಡಿಸಲಂತೆ ತೂ ಾಡುತ್ತದೆ;
ಅದರ ದೊ್ರ ೕಹವು ಅದಕೆ್ಕ ಾರ ಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ, ತಿರುಗಿ ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ದೂತಸೈ ನ ್ಯ ವನೂ್ನ,
1
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ಭೂಮಂಡಲದ ಒಡೆಯರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
22 ಅವರು ಕೈ ದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಂತೆ ನೆಲ ಾಳಿಗೆ
ಳಕೆ್ಕ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವರು.
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
23 ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ನು ಾಚಿಕೆಪಡುವನು, ಸೂಯರ್ನು ಲಜೆ್ಜಗೊಳು್ಳವನು;
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆಳುವನು.
ಆತನ ಪರಿ ಾರದ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾವವು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವುದು.

25
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಸು್ತತಿ
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು; ನೀನು ಸತ್ಯ ಾ್ರ
ಾಣಿಕತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ಆದಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತ, ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ
ಾಮವನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವೆನು.
2 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದುಗರ್ವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು ದಿಬ್ಬವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಅನ್ಯರ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಾರೂ ಎಂದಿಗೂ ಕಟ್ಟ ಾರದ ಾಳು ಊರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿದಿ್ದ.
3 ಆದ ಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಜ ಾಂಗವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವುದು, ಭಯಂಕರ ಾದ ಜನರ ಪಟ್ಟಣವು
ನಿನಗೆ ಅಂಜುವುದು.
4 ನೀನು ದೀನರಿಗೆ ಕೋಟೆಯು, ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ದಿಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ವೂ,
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೆರಳೂ, ಭೀಕರರ ಾ್ವ ಸವು
ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದುಬಿಡುವ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿರು ಾಗ ಆಶ್ರ ಯವೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ.
5
ೕಡಗಳು ಒಣನೆಲದ ಾವನು್ನ ತಂ ಾಗಿಸುವಂತೆ
ನೀನು ಅನ್ಯರ ಗದ್ದಲವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸುವಿ;
ೕಡದ ನೆರಳಿನಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದೋ ಾಗೆ ನಿನಿ್ನಂದ ಭೀಕರರ ಉ ಾ್ಸಹ ಾನವು
ಕ್ರ ಮೇಣ ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾರವ ಾ್ತದ ಕೊಬಿ್ಬದ
ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನದಿಂದಲೂ,
ಮಡಿ್ಡಗಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು.
7 ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುವ ಮುಸುಕನೂ್ನ,
ಸಕಲ ದೇಶದವರ ಮೇಲೆ ಾಕಿರುವ ತೆರೆಯನೂ್ನ ಇದೇ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
8 ಮರಣವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿ ಾರ್ಮ
ಾಡುವನು;
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲಿ್ಲ ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಒರೆಸಿಬಿಡುವನು;
ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಅವ ಾನವನು್ನ ಭೂಮಂಡಲದಿಂದಲೇ ತೊಲಗಿಸುವನು; ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ
ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು, “ಆ ಾ, ಈತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸಲಿ ಎಂದು,
ಈತನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈತನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಈ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೆಲೆ
ಾಗಿರುವುದು;
ೕ ಾಬ್ಯರೋ ತಿಪೆ್ಪ ಗುಂಡಿಯ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಣಹುಲು್ಲ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವ
ಾಗೆ
ಾವಿದ್ದಲೆ್ಲೕ
ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವರು.
11 ಈಜುವವನು ಕೈ
ಾಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲಯೇ ಕೈ ಾಡಿಸುವರು; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಗವರ್ವನೂ್ನ, ಕೈ ಯ ಚಮ ಾ್ಕರವನೂ್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುವನು.
12 ದುಗರ್ಮ ಾಗಿಯೂ, ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆತನು ಕೆಡವಿ, ತಗಿ್ಗಸಿ, ನೆಲ
ಸಮ ಾಡಿ ಧೂಳಿಗೆ ತರುವನು.
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ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗೀತೆ

1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ

ಾಡುವರು,
“ನಮಗೆ ಬಲ ಾದ ಪಟ್ಟಣವಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೋಟೆಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಹೊರ ೌಳಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
2 ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ! ಧಮರ್ಸತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವ ಜ ಾಂಗವು ಒಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಿ!
3 ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನನು್ನ ಾಂತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಾಯುವಿ; ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿದೆ.

ಾ ಭರವಸವಿಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆಶ್ರ ಯಗಿರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರ ಉನ್ನತ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿ, ನೆಲಸಮ ಾಡಿ ಧೂಳಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಅದು ಾಲು ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಈ ಾಗಿದೆ. ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವರೂ ಅದನು್ನ ಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದು ಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
7 ನೀತಿವಂತನ
ಾಗರ್ವು ಸಮ ಾಗಿದೆ; ನೀನು ಅವನ ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನೇರ ಾಡುತಿ್ತ.
8 ೌದು, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಯತೀಪಿರ್ನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತ ನಿನ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ನಿನ್ನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದೆ, ಹಿತ ಾಗಿದೆ.
9 ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾರೈ ಸಿದೆ್ದೕವೆ, ೌದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ತವಕದಿಂದ
ಹುಡುಕಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸು ಾಗ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಧಮರ್ ಾನವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
10 ದುಷ್ಟರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಧಮರ್ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯರು;
4 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸ

5 ಆತನು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಲ ಸದೆ ಯ ಾಥರ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಆಚರಿಸುವರು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕೈ ಯೆತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರು ಲ ಸರು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಅಭಿ ಾನವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಚಿಕೆಪಡಲಿ; ೌದು, ಆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅಗಿ್ನಯು
ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ವಿಧಿಸುವಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಿದಿ್ದ.
13 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಒಡೆಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಆದರೆ ಾವು ನಿನ್ನ ಾಮವನೆ್ನೕ ಹೊಗಳುವೆವು, ಸು್ತತಿಸುವೆವು.
14 ನೀನು ಆ ಒಡೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೈ
ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ ಅವರ ಾಪಕವನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
ಸತ್ತವರು ಪುನಃ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಪೆ್ರ ೕತಗಳು ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದಿ್ದೕ, ೌದು, ನಿನ್ನ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ;

ನೀನು ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮಹಿಮೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
16 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು. ನಿನ್ನ ಶಿ ಅವರ ಮೇಲಿರು ಾಗ ಅವರು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು.
17 ಹೆರಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾದ ಗಭಿರ್ಣಿಯು
ಾತನೆಪಡು ಾ್ತ, ಬೇನೆಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಅಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ,
ಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿ ದುಃಖಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
18
ಾವು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ, ವೇದನೆಪಟು್ಟ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಡೆದಂ ಾಯಿತು, ದೇಶಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ
ಾವ
ಉ ಾ್ಧರವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ,
ನ

ಾವ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
ಾದ ನಿನ್ನ ಜನರು ಬದುಕುವರು, ನಮ್ಮ ಹೆಣಗಳು ಜೀವದಿಂದ ಏಳುವವು, ಧೂಳಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ,
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ ಯಿರಿ!

್ಮಳಗೆ

19 ಮೃ ತ
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ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸುರಿಸುವ ಇಬ್ಬ ನಿಯು ಮುಂಜಾನೆಯ ಇಬ್ಬ ನಿಯಂತಿರುವುದು.
ಸತ್ತವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕುವುದು.

ಭೂಮಿಯು

ಯೆಹೋವನ ಶಿ

20 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಬನಿ್ನರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು

ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ದೈ ವರೋಷವು ತೀರುವ ತನಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
21 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ
ಾಪ ಫಲವನು್ನ ತಿನಿ್ನ ಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಡು ಾ್ತನೆ;
ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಇಂಗಿದ್ದ ರಕ್ತವನು್ನ ಪ್ರಕಟ ಾಡುವುದು, ತನ್ನ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರನು್ನ ಇನು್ನ
ಮರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.”
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1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣವೂ, ಮಹತ್ವವೂ, ಬಲವೂ ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ

ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ ಸಪರ್ ಾದ ಲೆವಿ ಾ ಾನವನೂ್ನ, ಡೊಂ ಾಗಿ
ಲೆವಿ ಾ ಾನವನೂ್ನ,
ಮತು್ತ ಮ ಾನದಿಯಲಿ್ಲ ಘಟಸಪರ್ವನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು.

ಹರಿಯುವ

ಸಪರ್ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ತೋಟದ ಗೀತೆ
ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ,
3 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರ ತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅದಕೆ್ಕ ನೀರು ಹೊಯು್ಯ ತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ಾರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಕೇಡು ಾಡದ ಾಗೆ ಹಗಲಿರುಳೂ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ.
4 ೌದ್ರ ವು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ; ದತೂ್ತರಿ ಮತು್ತ ಮುಳು್ಳ ನನಗೆ ಎದುರುಬಿದ್ದರೆ,
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವೆನು.
5 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಲಿ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಸ ಾ ಾನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
6 ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾಕೋಬು ಬೇರೂರುವುದು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲು ಹೂಬಿಟು್ಟ ಚಿಗುರುವುದು,
ಆ ವೃ ಕ್ಷವು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಫಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದು.”
2 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫಲಭರಿತ

7

ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಶಿ ಸುವುದು
ಯೆಹೋವನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ ಾದ
ಹೊಡೆದನೋ? ಇತರ ದೇಶದವರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ
ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟರೋ?

ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು

ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವದರ ಮೂಲಕ ಅದರೊಡನೆ ಮಿತಿಮೀರದೆ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ*;
ಮೂಡಣದಿಂದ ಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದರ ಕೂ್ರರ ಹೊಡೆತದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
9 ಹೀಗಿರಲು
ಾಕೋಬ್ಯರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಣ್ಣದಂತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಾಡಿ,
ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸದೆ ಾಶ ಾಡಿ ಅದೇ ಅವರ
ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು
ಮತು್ತ ಅವರ ಾಪ ಪರಿ ಾರಕೆ್ಕ ಗುರು ಾದ ಪೂಣರ್ಫಲವೂ ಇ ಾಗಿದೆ.
10 ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾಗಿ, ಾಡಿನಂತೆ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿದೆ;
ಅಲಿ್ಲ ಕರುಗಳು ಮೇದು ಮಲಗುವುದು, ಅಲಿ್ಲ ನ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.
11 ಅಲಿ್ಲ ನ ರೆಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುವವು, ಹೆಂಗಸರು ಬಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ
ಉರಿಸುವರು.
8

*

27:8 ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಆಳತೆಗಳಗನು ಾರ ಾಗಿ.
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ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರ ಜೆಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾದವರೇ.
ಆದ ಾರಣ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪುನ ಾಗಮನ
ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ನದಿಯವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಒಕು್ಕವ ದಿನವು ಬರುತ್ತದೆ;
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸುವನು.
13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬನೂ್ನದಲು
ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾದವರೂ, ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದವರೂ ಬಂದು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.
12 ಇ

28
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

್ಯ ೕ, ಕುಡುಕ ಾದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಿರೀಟದ* ಗತಿಯೇ!
ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ಸೋತು ಹೋದವರ ಫಲವ ಾ್ತದ ಕಣಿವೆಗೆ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಶಿರೋಭೂಷಣ ಾಗಿದು್ದ, ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಹೂವಿನ ಾಡೇ!
2 ಆ ಾ, ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬ ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಅವನು ರಭಸ ಾಗಿ ಸುರಿಯುವ
ಕಲ್ಮಳೆಯಂತೆಯೂ,
ಾಶಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆಯೂ, ಮುಳುಗಿಸುವ ಅತಿ ಾ ಾವೃ ಷಿ ್ಟಯಂತೆಯೂ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತರುವನು.
3 ಕುಡುಕ ಾದ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಿರೀಟವು ಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು.
4 ಫಲವ ಾ್ತದ ಕಣಿವೆಗೆ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಶಿರೋಭೂಷಣ ಾಗಿದು್ದ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಹೂವು ಫಲಕೊಡುವ ಾಲಕೆ್ಕ,
ದಲು ಾಗಿದ ಅಂಜೂರಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗುವುದು; ಆ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ನೋಡಿದವನು,
ಅದನು್ನ ಕಿತ್ತ ಕೂಡಲೆ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು.
5 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಂದದ ಕಿರೀಟವೂ,
ಸುಂದರ ಮುಕುಟವೂ ಆಗಿರುವನು.
6 ಆತನೇ
ಾ್ಯ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತವನಿಗೆ ಾ್ಯಯವಿವೇಚನೆ ಾಗಿಯೂ, ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವವರಿಗೆ ೌಯರ್ ಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸುವನು.
ಯೆ ಾಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
7 ಈ ನನ್ನ ಜನರು ಸಹ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ಓ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಮದ್ಯ ದಿಂದ ತೂ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಾಜಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಮದ್ಯ ದಿಂದ ಓ ಾಡು ಾ್ತರೆ,
ಾ್ರ ಾರಸವೇ ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ, ಮದ್ಯ ದಿಂದ ತೂ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
8 ಅವರ ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಾಂತಿಯೂ, ಎಂಜಲೂ ತುಂಬಿವೆ, ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಇವನು
ಾರಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ? ಇವನು
ಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ?
ಲೆಬಿಟ್ಟ ಕೂಸುಗಳಿಗೋ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಎದೆಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ?
10 ಆ ಯ ಮೇಲೆ ಆ , ಆ ಯ ಮೇಲೆ ಆ , ಸೂತ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ, ಇಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ,
ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ.್ಪ
11
ೌದು, ತೊದಲು
ಾತಿನವರು, ಅನ್ಯ ಾಷಿಗಳು ಇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವನು.
12 ಆತನು
ದಲು, “ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ, ಬಳಲಿದವರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ನೀಡಿ,
1ಅ

*

28:1 ಕಿರೀಟದ ಅಥ ಾ ಜಯ

ಾಲೆ.

ಯೆ ಾಯನು 28:13

1018

ಯೆ ಾಯನು 28:26

ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಉಪಶಮನವು ಇದೇ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ ಇವರು ಕೇಳದೆ ಹೋದರು.
13 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನ
ಾತು
ಆ ಯ ಮೇಲೆ ಆ , ಆ ಯ ಮೇಲೆ ಆ , ಸೂತ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ,
ಇಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬು ಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು;
ಇವರು ನಡೆದು ಹಿಂದೆ ಬಿದು್ದ ಭಂಗಪಡುವರು, ಬೋನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ವಶ ಾಗುವರು.
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

14 ಆದುದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಈ ಜನರನು್ನ ಆಳುವ ಧಮರ್ನಿಂದಕರೇ,

ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
15 ನೀವು ನಿ
್ಮಳಗೆ, “ಮೃ ತು್ಯ ವಿನಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾಳದೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ವಿಪರೀತ ಾಧೆಯು ದೇಶದೊಳಗೆ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಟ್ಟದು;
ಾವು ಸುಳ್ಳನೆ ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡು
ೕಸದಲಿ್ಲ
ರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
16 †ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ, ಪರೀ ಗೆ ಒಳ ಾಗಿ, ಾನ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮೂಲೆಗಲ್ಲ ನು್ನ ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ,
ಸಿ್ಥರ ಾದ ಆಸಿ್ತ ಾರವ ಾ್ನ ಗಿ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ಭರವಸವಿಡುವವನು ಆತುರಪಡನು.
17 ಾನು ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ನೂಲ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಧಮರ್ವನು್ನ ಮಟ್ಟ ಗೋಲ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡುವೆನು,
ಕಲ್ಮಳೆಯು ಸುಳಿ್ಳನ ಆಶ್ರ ಯವನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಜಲಪ್ರ ಾಹವು
ೕಸದ ಅಡಗು
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಳುಗಿಸುವುದು.
18 ಮೃ ತು್ಯ ವಿನಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಾಗದು,
ಾ ಾಳದೊಡನೆ ನೀವು
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಲ್ಲದು;
ವಿಪರೀತ ಾಧೆಯು ದೇಶದೊಳಗೆ ಾದುಹೋಗು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವುದು.
19 ಅದು ಾದುಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು;
ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ ಹೊ ಾ್ತರೆಗೆ ಹಗಲು ಾತಿ್ರ ಯೂ ಾದುಹೋಗುವುದು;
ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಭಯ ಾಗುವುದು.
20 ಒಬ್ಬ ನು ಾಲುಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವನೆಂದರೆ ಾಸಿಗೆಯ ಉದ್ದವೂ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ; ಮುದುರಿಕೊಂಡು
ಮಲಗುವನೆಂದರೆ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಗಲವೂ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ.”
21 ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಅಪರೂಪ ಾದ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಅಪೂವರ್ ಾದ ತನ್ನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ
ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎದ್ದಂತೆ ಏಳುವನು, ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ರೋಷಗೊಂಡಂತೆ
ರೋಷಗೊಳು್ಳವನು.
22 ಆದುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಿಗಿ
ಾಗದಂತೆ ಧಮರ್ನಿಂದೆಯನು್ನ ಬಿಡಿರಿ;
ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿಶಿ್ಚತಪ್ರಳಯ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು
ನುಡಿಯುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳ ವಿವೇಕವು

23 ನನ್ನ ಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ, ನನ್ನ

ಾತಿಗೆ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸಿರಿ.
ಾಗಿ ಉಳುವವನು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಉಳುತಿ್ತರುವನೋ? ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ ಮಣ್ಣ ನು್ನ ಕೆಳಮೇಲು ಾಡು ಾ್ತ
ಕುಂಟೆಹೊಡೆಯುವನೋ?
25 ಅಂತು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಸನು
ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಗಸೆಯನು್ನ, ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ,
ಗೋದಿಯನು್ನ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ, ಕಡಲೆಯನು್ನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಕುವನಲ್ಲವೆ?
26 ಅವನ ದೇವರು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ
ಾಗಿ ಕಲಿಸಿ, ತಿದು್ದ ಾ್ತನೆ.
24 ಬಿತ್ತನೆ

†
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27 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಒಕು್ಕವುದು ಯಂತ್ರ ದಿಂದಲ್ಲ ಅಥ

ಾ ಾಡಿಯ ಚಕ್ರ ದಿಂದಲ್ಲ ಆದರೆ
ಕೋಲಿನಿಂದಲೇ;
ಅಗಸೆಯನು್ನ ಒಕು್ಕವುದು ಕೋಲಿನಿಂದಲೇ, ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಒಕು್ಕವುದು ದೊಣೆ್ಣಯಿಂದಲೇ, ಕಣದ
ಗುಂಡಿನಿಂದಲ್ಲ.
28 ಗೋದಿಯ ಾಳನು್ನ ನುಚು್ಚ
ಾಡುವನೋ?
ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಾಡಿಯ ಚಕ್ರ ವನು್ನ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತ ಗುಂಡನು್ನ ಉರುಳಿಸು ಾ್ತ
ಾ ಾಗಲೂ
ಒಕು್ಕತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ, ನುಚು್ಚ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
29 ಈ ವಿವೇಕವು ಸಹ ಅತಿಶಯ ಾದ ಆಲೋಚ ಾಪರನೂ, ಸು ಾನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನೂ ಆಗಿರುವ,
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

29
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
1ಅ
್ಯ ೕ, ಅರೀಯೇಲೇ,* ಅರೀಯೇಲೇ

ಾವೀದನು ಸೈ ನ ್ಯ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಾಸಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಈ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ವನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ; ಹಬ್ಬ ಗಳು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಬರಲಿ.
2 ಆ ಮೇಲೆ ಾನು ಅರೀಯೇಲನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು; ಅರಚಾಟ ಕಿರಿಚಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬುವುದು;
ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನನಗೆ ಅರೀಯೇ ಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು.
3 ಾನು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ದಂಡಿಳಿಸಿ,
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುತು್ತವೆನು.
4

ನೀನು ಕುಗಿ್ಗ ಭೂಮಿ
ಳಗಿಂದ
ಾತ ಾಡುವಿ, ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ಮಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ವರ ಾಗಿ
ಹೊರಡುವುದು,
ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯು ಪೆ್ರ ೕತದ ಧ ್ವನಿಯಂತೆ ನೆಲದೊಳಗಿಂದ ಬರುವುದು, ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ಧೂಳಿನೊಳಗಿಂದ
ಪಿಸುಗುಟು್ಟವುದು.
5 ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾದ ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ, ಭಯಂಕರ ಾದ
ಸಮೂಹವು ಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟ ನಂತೆಯೂ ಇರುವರು;
ಅವರು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲಯಹೊಂದುವರು.
6 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗು, ಭೂಕಂಪ, ಮ ಾಶಬ್ದ, ಬಿರು ಾಳಿ, ಚಂಡ ಾರುತ,
ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯ ಜಾ್ವಲೆ
ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಿ ಸುವನು.
7 ಅರೀಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋ ಾಡಿ, ಅದಕೂ್ಕ ಅದರ ಕೋಟೆಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ,
ಾಧಿಸುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಗುಂಪು,
ಕನಸಿನಂತೆ, ಾತಿ್ರ ಯ ಸ್ವಪ ್ನದ ಾಗೆ ಾಯ ಾಗುವುದು.
8 ಹಸಿದವನು ಕನಸು ಕಂಡು ಆ ಾ, ತಿನು್ನತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು; ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಬರಿ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು.
ಾ ಾರಿದವನು ಸ್ವಪ ್ನದಲಿ್ಲ ಇಗೋ ನೀರು ಕುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು; ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ
ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದು್ದ, ಬಳಲಿ ನೀರನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತ ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವನು.
ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೂಢಭಕಿ್ತ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆರ ಾಗಿರಿ, ಕುರುಡು ಾಡಿಕೊಂಡು ಕುರುಡ ಾಗಿರಿ!
ಇವರು ಅಮಲೇರಿ ಾ್ದರೆ, ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲ್ಲ; ಓ ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮದ್ಯ ದಿಂದಲ್ಲ.
9 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ ಬೆರಗು

*
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10 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಾಢನಿದೆ್ರ ಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿ,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ದಿವ್ಯ ದಶಿರ್ಗಳ ತಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
11 ದೈ ವದಶರ್ನವೆ ಾ್ಲ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದ ಾಸ್ತ ದ
ಾತಿನ ಾಗಿದೆ; ಅದನು್ನ ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ, “ಇದನು್ನ
್ರ
ಓದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು, “ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದೆಯ ಾ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
12 ಅಕ್ಷರವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ, “ಇದನು್ನ ಓದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು, “ನನಗೆ ಓದಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುವನು.
13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈ ಜನರು
ಾತಿನಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ,
ತುಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸು ಾ್ತರೆ, ಮನಸ್ಸ ನೊ್ನೕ ದೂರ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಾಯಿ ಾಠ ಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಮನುಷ ್ಯರ ಆ ಗೆ ಸರಿ ಾದ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಾತ್ರ ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ ್ಟ ಾ್ದರೆ.
14 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಧಿಕ ಆಶ್ಚಯರ್ವೂ, ಅದು್ಭತವೂ ಆದ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಇನು್ನ ಾಡುವೆನು;
ಇವರ ಾನಿಗಳ ಾನವು ಅಳಿಯುವುದು, ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವು ಅಡಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಭವ್ಯ ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಭರವಸೆ

ಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಅ ಾಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, “ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾರು ನೋಡುವರು?
ಾರು ತಿಳಿ ಾರು?” ಅಂದುಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲೆ್ಲೕ ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
16 ಅ
್ಯೕ, ನೀವು ಎಂ ಾ ಮೂಖರ್ರು! ನೀವು ತಲೆಕೆಳಗೆ
ಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಕುಂ ಾರನ
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ ನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗುವುದು.
ಕೆಲಸ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ, “ಆತನು ಕೆಲಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ? ಇಲ್ಲವೇ,
ತನ್ನ ನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನಿಗೆ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ, “ಆತನಿಗೆ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ?
17 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ
ಲೆಬನೋನ್ ಅರಣ್ಯ ವು ತೋಟ ಾಗುವುದು, ಈಗಿನ ತೋಟವು ಅರಣ್ಯ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದು.
18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಿವುಡರು ಾಸ್ತ ದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವರು ಮತು್ತ
್ರ
ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳು ಕತ್ತಲೆ
ಳಗೂ ಾಣುವುದು.
19 ದೀನರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಆನಂದಿಸುವರು,
ಬಡವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವರು.
20 ಏಕೆಂದರೆ ಭಯಂಕರರು ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಗುವರು, ಧಮರ್ನಿಂದಕರು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವರು.
21 ಸುಳು್ಳ ಾ ಯಿಂದ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರೂ, ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷವನು್ನ ಖಂಡಿಸುವವನಿಗೆ
ಉರುಲೊಡು್ಡವವರೂ,
ಾ್ಯಯವಂತನ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಸುಮ್ಮ ನೆ ತಪಿ್ಪ ಸುವವರೂ ಆಗಿರುವ ಅಧಮರ್ನಿರತರೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.
22 ಹೀಗಿರಲು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನು
ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
“ ಾಕೋಬ್ಯರು, ಇನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಖವು ಇನು್ನ ಕಳೆಗುಂದುವುದಿಲ್ಲ.
23
ಾಕೋಬ ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾನು ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಾಮವೇ ಆ ಾಧನೆಗೆ ಅಹರ್ವೆಂದು ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸುವರು; ೌದು,
ಾಕೋಬ್ಯರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ
ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರಿಗೆ ನಡುಗುವರು.
24 ತಪಿ್ಪದ ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವೇಕಿಗ ಾಗುವರು, ಗುಣಗುಟು್ಟ ವವರು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಡೆಯುವರು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
15 ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮರೆ
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ಾ್ತನೆ, “ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ”
“ಇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳದೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಾಡಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗದೆ ಕಪಟ
ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಾಪದ ಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
2 ಫರೋಹನ ಆಶ್ರ ಯವನು್ನ ಪಡೆದು, ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಆಶ್ರ ಯ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ.
3 ಆದುದರಿಂದ ಫರೋಹನ ಆಶ್ರ ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆಯು,
ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವ ಾನವು ಉಂಟಾಗುವುದು.
4 ಆ ಫರೋಹನ ಪ್ರ ಾನರು ಚೋವನಿನಲಿ್ಲದ್ದರೂ, ಅವನ ದೂತರು ಾನೇಸಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
5 ತಮಗೆ ಸ ಾಯವನೂ್ನ, ಪ್ರ
ೕಜನವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದೆ ಾಚಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಅವ ಾನವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಈ ಜ ಾಂಗದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಜೆ್ಜಪಡುವರು.”
6 ದ ಣ ಸೀಮೆಯ* ನೀ ಾನೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ
ೕಕಿ್ತ.
1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು

ಾಯ ಾರಿಗಳು ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗಳ ಬೆನು್ನ ಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಧನವನೂ್ನ, ಒಂಟೆಗಳ ಡುಬ್ಬ ಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಮೃ ಗೇಂದ್ರ, ಸಿಂಹ, ಸಪರ್,
ಾರುವ ಉರಿಮಂಡಲ ಇವುಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರ ಾಗಿಯೂ,
ಶ್ರ ಮಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ದೇಶದ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕ ಾದ ಜ ಾಂಗದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
7 ಐಗುಪ್ತದ ಸ ಾಯವು ವ್ಯ ಥರ್ ನಿರಥರ್ಕ;
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಜಂಬದ ಮೃ ಗವೆಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಐಗುಪ್ತದ ಆಶ್ರ ಯದಿಂ ಾಗುವ ದುಗರ್ತಿ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ನೀನು ಈಗ ಹೋಗಿ, ಈ
ಾತುಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಅವರೆದುರು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತು್ತ, ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆ,
ಈ ಾತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾ
ಾಗಿರುವುದು.
9 ಇವರು ದೊ್ರ ೕಹದ ಜ ಾಂಗದವರು,
ೕಸದ ಸಂ ಾನದವರು,
ಯೆಹೋವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದ ಸಂತತಿಯವರು.
10 ಇವರು ದಿವ್ಯ ದಶಿರ್ಗಳಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ದಶರ್ನ ಾಗದಿರಲಿ” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ,
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ನಮ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡಿರಿ,
ನಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ನುಡಿಯಿರಿ,
ೕಸ ಾದವುಗಳನೆ್ನೕ ಪ್ರ ಾದಿಸಿರಿ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
11 ನೀವು ಹಿಡಿದಿರುವ
ಾಗರ್ದಿಂದ ತೊಲಗಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಾರಿಗೆ ಓರೆ ಾಗಿರಿ;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದ ಾಗೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
12 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನೀವು ಈ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿ,
ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನಂಬಿ,
13 ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಆ ಾರ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಾಗವು ಾಗು ಾ್ತ,
ತಟ್ಟ ನೆ ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಕಳಚಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ,
ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವೂ ನಿಮಗೆ ಅ ಾಯಕರ ಾಗುವುದು.”
14 ಉರಿಯಿಂದ ಕೆಂಡವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ, ಾವಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ,
ಬೋಕಿಯ ತುಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಉಳಿಯದಂತೆ,
ಒಬ್ಬ ನು ಕುಂ ಾರನ ಗಡಿಗೆಯನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಒಡೆದು ಬಿಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು.
8

*
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15 ಇ

ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು,
“ನೀವು
ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು
ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರೆ
ನಿಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು;
ಾಂತ ಾಗಿ
ಭರವಸದಿಂದಿರುವುದೇ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ,
ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
16 ನೀವು, ‘ಬೇಡವೇ ಬೇಡ,
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುವೆವು’ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಓಡಿಯೇ ಹೋಗುವಿರಿ,
ನೀವು, ‘ವೇಗ ಾಗಿ ಸ ಾರಿ ಾಡುವೆವು’ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವೇಗಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.
17 ಒಬ್ಬ ನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ಜನರು ಓಡುವರು;
ಐವರು ಬೆದರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ;
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ನ ಸ್ತಂಭದ ಾಗೂ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನ ಕಂಬದಂತೆಯೂ ಒಂಟಿ ಾಗಿ
ಉಳಿಯುವಿರಿ.”
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಂದಿನ ವಿಧೇಯತೆ ಮತು್ತ ಸುಸಿ್ಥತಿಯೂ

18 ಹೀಗಿರಲು

ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾದಿರುವನು; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು; ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು.
19 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಚೀ
ೕನಿನ ಜನರೇ, ನೀವು ಇನು್ನ ಅಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ನೀವು ಕೂಗಿ
ದುಃಖಿಸಿದ ಶಬ್ದವನು್ನ ಆತನು ಕೇಳಿ,
ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆ ತೋರಿಸೇ ತೋರಿಸುವನು; ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಿಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
20 ಕತರ್ನು ಕಷ್ಟ ವನು್ನ, ಶ್ರ ಮೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ,
ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ಇನು್ನ ಮರೆ ಾಗಿರನು,
ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿರಿ.
21 ನೀವು ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ, ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ,
“ಇದೇ ಾಗರ್, ಇದರಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಿರಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆಡುವ ಾತು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.
22 ಕೆತಿ್ತದ ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕವಚಗಳನೂ್ನ,
ಎರಕದ ನಿಮ್ಮ ಬೊಂಬೆಗಳ ಬಂ ಾರದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಹೊಲಸು ಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ, “ತೊಲಗಿ
ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೊಲೆ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಬಿ ಾಡುವಿರಿ.
23 ಆಗ ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಬಿತ್ತನೆಯ ಮಳೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು;
ನೆಲದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಾರ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಒದಗಿಸುವನು;
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಯುವವು.
24 ಹೊಲವನು್ನ ಊಳುವ ಎತು್ತ, ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗಳು
ರದಿಂದಲೂ,
ಕವೆಗೋಲಿನಿಂದಲೂ ತೂರಿದ ರುಚಿಕರ ಾದ ಮೇವನು್ನ ತಿನು್ನವವು.
25 ಗೋಪುರಗಳು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವ ಮ ಾಸಂ ಾರದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಉನ್ನತ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ,
ಎತ್ತರ ಾದ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ ತೊರೆಗಳು, ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳು ಹರಿಯುತಿ್ತರುವವು.
26 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ವ್ರ ಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ಅವರ ಪೆಟಿ್ಟ ನ ಾಯವನು್ನ ಗುಣ ಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರ ನ ಬೆಳಕು ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಾಗೆಯೂ
ಮತು್ತ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಏಳರಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರಿ ಾದ ವಿ ಾಶ
ಯೆಹೋವನ ಾಮವು ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ; ಆತನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ,
ಅದರಿಂದೇಳುವ ಹೊಗೆಯು ದಟ್ಟ ಾಗಿದೆ;
ಆತನ ತುಟಿಗಳು ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ, ಆತನ ಾಲಿಗೆಯು ನುಂಗುವ ಅಗಿ್ನಯಂತಿದೆ.
28 ಆತನ ಾ್ವ ಸವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಕಂಠದವರೆಗೂ ಏರುವ ತೊರೆಯಂತಿದೆ.
27 ಇಗೋ,
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ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉಳಿಸದೆ ಜರಡಿಯಿಂದ ಜಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಾರಿತಪಿ್ಪ ಸುವ
ಕಡಿ ಾಣವು ಜನಗಳ ದವಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದು.
29 ನೀ
ೕ, ಹಬ್ಬದ ೌರಣೆಯ ಾತಿ್ರ ಯಲೊ್ಲೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಡುವಿರಿ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಶರಣನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ ಬಯಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕೊಳಲಿನ ಾದದೊಡನೆ
ಹೋಗುವವನಂತೆ ಹೃ ದ ಾನಂದಪಡುವಿರಿ.
30 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ಾದ ಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ ಕೇಳ ಾಡಿ,
ತೀವ್ರಕೋಪ, ಕಬಳಿಸುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ, ಬಿರು ಾಳಿ, ಅತಿವೃ ಷಿ ್ಟ, ಕಲ್ಮಳೆ ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
31 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಂಡದಿಂದ ದಂಡಿಸು ಾಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಆತನ ಧ ್ವ ನಿಯಿಂದಲೇ
ಾಶ ಾಗುವರು.
32 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ದಂಡದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪೆಟು್ಟ,
ದಮ್ಮಡಿ, ಕಿನ್ನರಿಗಳ ಾದದೊಡನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡು ಾ್ತ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು.
33 ಪು

ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೂ ಅಗಿ್ನಕುಂಡವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ೌದು, ಾಜನಿಗೆ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ
ಆಳ ಾಗಿಯೂ, ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅದರಲಿ್ಲ ನ ಚಿತೆ
ಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಮರದಕೊರಡುಗಳೂ ಇವೆ;
ಯೆಹೋವನ ಾ್ವ ಸವು ಗಂಧಕದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಅದನು್ನ ಉರಿಸುವುದು.

31
ಯೆಹೋವನೇ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನಿಜ ಾದ ರಕ್ಷಕ
1ಅ
್ಯ ೕ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಸೇರಿ ಅಶ್ವಬಲವನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ರಥಗಳು ಬಹಳವೆಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ಸ ಾರರು ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಡು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಇಗೋ, ಆತನು ವಿವೇಕಿ, ತನ್ನ
ಾತನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯದೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು.
ಕೆಡುಕರ ಮನೆತನಕೂ್ಕ, ಅ ಾ್ಯಯ ಾರರ ಸ ಾಯಕರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುವನು.
ಾತ್ರ ದವರೇ, ದೇವರಲ್ಲ. ಅವರ ಅಶ್ವ ಗಳು ಆತ್ಮ ವಲ್ಲ, ಾಂಸಮಯ ಾದವುಗಳು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು ಾಗ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದವನು ಮತು್ತ ಸ ಾಯಪಡೆದವನು
ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಲಯ ಾಗುವರು.
4 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ,
“ಸಿಂಹವು, ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹವು, ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಗುರುಗುಟು್ಟತಿ್ತರು ಾಗ ಾವಲು ಾರನ ಕೂಗನು್ನ
ಕೇಳಿ,
ಕುರುಬರ ಗುಂಪು ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದರೂ ಅದು ಅವರ ಕೂ ಾಟಕೆ್ಕ ಹೆದರದೆ,
3 ಐಗುಪ ರು ಮನುಷ ್ಯ

ಅವರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಧೈ ಯರ್ಗುಂದುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ
ಇಳಿಯುವನು.
5 ಾರುವ ಪ ಯಂತೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
ಅದನು್ನ ರ ಸಿ ಾಯುವನು ಮತು್ತ ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ ಅ ಾಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು.
6 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನೀವು
ಾರಿಗೆ ಅ ಾಧ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಾಡಿದಿರೋ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
7 ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಾಪದ ಗುರು ಾದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಮತು್ತ
ಬಂ ಾರದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಬಿ ಾಡುವನು.
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ಆಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಬೀಳುವರು. ಅದು ಮನುಷ ್ಯರ ಕತಿ್ತಯಲ್ಲ, ಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ
ನುಂಗುವುದು, ಅದು ಾನವ ಖಡ್ಗವಲ್ಲ.
ಅವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುವರು. ಅವರ ೌವನಸ್ಥರು ಬಿಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
9 ಅವರು ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಪ್ರ ಾನರು ಹೆದರಿ ಧ ್ವಜ ಾ್ಥನದಿಂದ
ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗುವರು”
ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಯನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕುಲುಮೆಯನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ ಇದೇ.
8
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ಮುಂದಿನ ಧಮರ್ ಾಜ್ಯ ದ ಸುಲಕ್ಷಣ
ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಾಜನು ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆಳುವನು. ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾ್ಯಯದಿಂದ ದೊರೆತನ
ಾಡುವರು.
2
ಆಗ
ಪ್ರ ತಿ
ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ,
ಅತಿವೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ,
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ ಾಗೂ, ಬೆಂ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವನು.
3 ಆಗ ನೋಡುವವರ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬ ಗದು, ಕೇಳುವವರ ಕಿವಿ ಮಂದ ಾಗದು.
4 ಆತುರ ಾರರ ಹೃ ದಯವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸುವುದು. ತೊದಲು
ಾತ ಾಡುವವರ ಾಲಿಗೆಯು
ಸ್ವಚ್ಛ ಾಗಿಯೂ, ಶೀಘ್ರ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡುವುದು.
5 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀಚನು ಘನವಂತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳನು. ಕಳ್ಳನು ಮಹನೀಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳನು.
6 ಏಕೆಂದರೆ ನೀಚನು ನೀಚ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವನು.
ಅವನ ಹೃ ದಯವು ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿ, ನಡೆಯದೆ ಇರುವುದನು್ನ ನಡಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಅಸತ್ಯ ವ ಾ್ನಡಿ,
ಹಸಿದವನ ಆಶೆಯನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಿ, ಾ ಾರಿದವನ ಾನವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದು.
7
ೕಸ ಾರನ ಆಯುಧಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೇ, ದೀನದರಿದ್ರ ನು ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಾತ ಾಡಿದರೂ,
ಅವರನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಂದ ಕೆಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವನು.
8 ಘನವಂತ ಾದರೋ ಘನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವನು. ಘನ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಿರತ ಾಗಿರುವನು.
1

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿಶಿ್ಚಂತ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೇ, ಏಳಿರಿ, ನನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಭಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
10 ನಿಭೀರ್ತರೇ, ಒಂದು ವಷರ್ದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಳವಳಗೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಆಗ ಾ್ರ ಯ ಕೊಯು್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು, ಾವ ಬೆಳೆಯೂ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನಿಶಿ್ಚಂತ ಾದ ಸಿ್ತ ೕಯರೇ, ನಡುಗಿರಿ! ನಿಭೀರ್ತರೇ, ಕಳವಳಗೊಳಿ್ಳರಿ!
್ರ
ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ.
12 ಇಷ್ಟ ಾದ ಹೊಲಗಳ ಮತು್ತ ಫಲವ ಾ್ತದ ಾ್ರ ಾಲತೆ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಿರಿ.
13 ನನ್ನ ಜನರ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳ
ದೆಗಳು ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿವೆ.
ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳು ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿವೆ.
14 ಅರಮನೆಯು ಾಳುಬೀಳುವುದು, ಗಿಜಿಗುಟು್ಟ ವ ಪಟ್ಟಣವು ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು, ಓಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡವೂ,
ಗೋಪುರವೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ಗುಹೆಗ ಾಗಿಯೂ,
ಾಡುಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಉ ಾ್ಲಸಕರ ಾದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿಯೂ, ದನಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವುದು.
9 ನಿಶಿ್ಚಂತ
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ಬಳಿಕ ಉನ್ನತಲೋಕದಿಂದ ದಿ ಾ್ಯ ತ ್ಮ ಾರೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆಗ ಅರಣ್ಯ ವು
ತೋಟ ಾಗುವುದು,
ಈಗಿನ ತೋಟವು (ಮುಂದೆ ಬರುವವರಿಗೆ) ಅರಣ್ಯ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದು.
16 ಾ್ಯ ಯವು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು, ಧಮರ್ವು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
17 ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಾಂತಿ; ನೀತಿಯ ಫಲವು, ನಿತ್ಯ ಾದ ಸ ಾ ಾನ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯ ಾದ ಭರವಸೆ
ಆಗಿರುವವು.
18 ನನ್ನ ಜನರು ಸ ಾ ಾನದ ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಭರ್ಯ ಾದ ನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನೆಮ್ಮ ದಿಯ
ಆಶ್ರ ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವರು.
19 ಆದರೆ ಕಲ್ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ವನವು
ಾ ಾಗುವುದು, ಪಟ್ಟಣವು ನೆಲಸಮ ಾಗುವುದು.
20 ನೀ ಾವರಿಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತತ್ತಲೂ, ದನ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮೇಯಲು ಬಿಡುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ನೀವು ಧನ್ಯರೇ ಸರಿ!

33
ಅ ಾಯವೂ ಮುಂದಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ
ಾಗದಿದ್ದರೂ ಸೂರೆ ಾಡಿದಿ!
ಾಧೆಪಡದಿದ್ದರೂ ಾಧಿಸಿದಿ!
ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ; ನೀನು ಸೂರೆ ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನೂ ಸೂರೆ ಾಗುವಿ.
ಾಧಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಾಧಿಸುವರು.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು! ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಪ್ರ ತಿಮುಂಜಾನೆಯೂ ನಮಗೆ ಭುಜಬಲ ಾಗಿಯೂ, ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೂ ಇರು.
3 ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಜ ಾಂಗಗಳು ಓಡುವವು; ನೀನು ಏಳು ಾಗ ಾಜ್ಯ ಗಳು ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗುವವು.
4 ನಿಮ್ಮ ಕೊಳೆ್ಳಯು ಮಿಡತೆಗಳು ಕೂಡಿಸುವ
ಾಗೆ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಮಿಡತೆಗಳು ಓ ಾಡುವ ಾಗೆ
ಮನುಷ ್ಯರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಓ ಾಡುವರು.
5 ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತನೆ. ಚೀ
ೕನನು್ನ
ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಾನವೂ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ,
ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ದ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೆ್ಥ ೖ ಯರ್ವಿರುವುದು; ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ನಿನಗೆ* ನಿಧಿ ಾಗುವುದು.
7 ಇಗೋ, ಅವರ ಸಿಂಹವೀರರು ಹೊರಗೆ ಾ ಾ ಾರ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಸ ಾ ಾನದ ಾಯ ಾರಿಗಳು
ೕರ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
8 ಾಜ ಾಗರ್ಗಳು ಾ ಾಗಿವೆ. ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ;
ಶತು್ರ ವು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದನೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ† ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ಾವ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಗಣನೆಗೆ
ಾರನು.
9 ದೇಶವು ಪ್ರ ಾಪಿಸಿ ಕುಗು್ಗತ್ತದೆ, ಲೆಬನೋನ್ ಾಚಿಕೊಂಡು ಒಣಗುತ್ತದೆ,
ಾರೋನ್ ಬೆಂ ಾ ಾಗಿದೆ, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲ್ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ವೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಈಗ ಏಳುವೆನು, ಈಗಲೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಉನ್ನತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ಈಗ
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗುವೆನು.
11 ನೀವು ಹೊಟ್ಟ ನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಕೂಳೆಯನು್ನ ಹೆರುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನುಂಗುವ
ಜಾ್ವಲೆ ಾಗುವುದು.
12 ಜ ಾಂಗಗಳು ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣದ ಾಗಿರುವವು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮುಳು್ಳಕೊಂಪೆಗೆ ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚದಂ ಾಗುವುದು.
1 ಸೂರೆ

*

33:6 ನಿನಗೆ ಅಥ ಾ ಚೀ

ೕನಿಗೆ

†

33:8 ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಾ ಗಳನು್ನ.

ಯೆ ಾಯನು 33:13
13

ದೂರದಲಿ್ಲರುವವರೇ,
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ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ

ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕವರು
ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಪಿಗಳು ಹೆದರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಭ್ರ ಷ ್ಟರು ನಡುಕಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ,
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರು ನುಂಗುವ ಅಗಿ್ನಯ ಸಂಗಡ ಾಸಿಸಬಲ್ಲರು? ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರು ಸ ಾ ಉರಿಯುವ
ಜಾ್ವಲೆಗ ಡನೆ ತಂಗುವರು” ಎಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
15 ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ನುಡಿದು, ದೋಚಿಕೊಂಡ ಾಭ ಬೇಡವೆಂದು,
ಲಂಚಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕೈ ಒದರಿ, ಕೊಲೆಯ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡದಂತೆ ಕಣು್ಣ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನೇ ಉನ್ನತಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನು.
16 ಇವನಿಗೆ ಗಿರಿದುಗರ್ಗಳೇ, ಆಶ್ರ ಯ
ಅನ್ನವು ಉಚಿತ ಾಗಿ ಒದಗುವುದು, ನೀರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ದೊರಕುವುದು.
14 “ಚೀ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ

17 ನೀವು ಭೂಷಿತ

ಾಜನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ದಶರ್ನ ಾಡುವಿರಿ. ಅತಿವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಕಣು್ಣ
ತುಂ ಾ ನೋಡುವಿರಿ.
18 ಆಗ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಭಯವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, “ಕಪ್ಪವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದವನು ಎಲಿ್ಲ?
ತೂಕ ಾಡಿದವನು ಎಲಿ್ಲ? ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿದವನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
19 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯನೂ್ನ, ನೀವು ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರದ ತೊದಲು
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಆಡುವ ಆ ಕೂ್ರರ
ಜನರನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
20 ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವ ಚೀ
ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿರಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿ ಾಸ ಾಗಿಯೂ,
ಗೂಟಕೀಳದ, ಹಗ್ಗಹರಿಯದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವ ಗು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ
ಾಣುವಿರಿ.
21 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಘನಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನದಿಸರೋವರಗಳಂತೆ ನ
್ಮಂದಿಗಿರುವನು.
ಹುಟು್ಟ ಗೋಲಿನ ದೋಣಿ ಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಡ ಾಗಲಿ ಅದನು್ನ ಾಟುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ, ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಆ ಕೊಡು ಾತನು,
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಾಜನು, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವನು.
23 ನಿನ್ನ ಹಗ್ಗಗಳು ಸಡಿಲ ಾಗಿ ಸ್ತಂಭದ
ಾದವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಹೋದವು, ಾಯಿಯನು್ನ
ಮುದುರದಂತೆ ಹಿಡಿದಿರಲಿಕೂ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಸೂರೆಯು ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ಹಂಚುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು. ಕುಂಟರೂ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿದರು.
24 ಚೀ
ೕನಿನ ಾವ ನಿ ಾಸಿಯೂ “ ಾನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥನು” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ ಾಪವು
ಪರಿ ಾರ ಾಗುವುದು.

34

1ಜ

ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದು
ಾಂಗಗಳೇ, ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ; ಜನಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ ನ ಸಮಸ್ತವೂ,
ಲೋಕವೂ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆಲಿಸಲಿ.

2 ಯೆಹೋವನು
3

ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ರೋಷಗೊಂಡು,
ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಈಡು ಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರು ಬಿ ಾಡಲ್ಪಡುವರು, ಅವರ ಶವಗಳ ದು ಾರ್ಸನೆಯು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುವುದು.
ಅವರ ರಕ್ತಪ ್ರ ಾಹದಿಂದ ಪವರ್ತಗಳು ಕರಗುವವು.
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4 ನಕ್ಷತ್ರ ಸೈ ನ ್ಯ ವೆ

ಾ್ಲ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವುದು, ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವು ಸುರಳಿಯಂತೆ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವುದು. ಾ್ರ ಯ
ಎಲೆ ಒಣಗಿ ಗಿಡದಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆಯೂ, ಅಂಜೂರ ಮರದಿಂದ ಾಗಿದ ಹಣು್ಣ ಉದುರುವ
ಾಗೂ ಾ ಾಮಂಡಲವೆ ಾ್ಲ ಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಉದುರುವುದು.
5 ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ರೋಷ ಾನ
ಾಡುವುದು, ಇಗೋ, ಾನು ಶಪಿಸಿದ ಎದೋಮೆಂಬ
ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು.
6 ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಕುರಿ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ, ಟಗರುಗಳ
ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡದ ಕೊಬಿ್ಬ ನಿಂದಲೂ ಲೇಪಿತ ಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಬೊಚ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಬಲಿಯನೂ್ನ, ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹತೆ್ಯಯನೂ್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಈ ಯಜ್ಞಪಶುಗ
ಂದಿಗೆ ಾಡುಕೋಣಗಳೂ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗೂಳಿಗಳೂ ಹತ ಾಗುವವು. ಆ ದೇಶವು
ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯಿದಿರುವುದು, ಅಲಿ್ಲ ನ ಧೂಳು ಕೊಬಿ್ಬ ನಿಂದ ಜಿ ಾ್ಡಗಿರುವುದು.
8 ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯೆಹೋವನು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದಿನ ಾಗಿದೆ, ಚೀ
ೕನಿನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ವಷರ್ವು ಒದಗಿದೆ.
9 ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಹಗಳು ಇಳಿಜಾ ಾಗಿ
ಾಪರ್ಡುವವು, ಧೂಳು ಗಂಧಕ ಾಗುವುದು, ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಉರಿಯುವ
ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗುವುದು.
10 ಅದು ಹಗಲಿರುಳೂ ಆರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊಗೆಯು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಏರುತಿ್ತರುವುದು. ದೇಶವು
ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ
ಾಳು ಬಿದಿ್ದರುವುದು, ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲ
ಾರೂ
ಾದು
ಹೋಗರು.
11 ಆದರೆ ಾಡಿನ ಪ ಗಳು, ಾ್ರ ಣಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು. ಗೂಬೆ ಮತು್ತ ಾಗೆಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವು;
ಯೆಹೋವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಶ ಎಂಬ ನೂಲನೂ್ನ ಾಳು ಎಂಬ ಮಟ್ಟ ಗೋಲನೂ್ನ
ಎಳೆಯುವನು.
12 ಅಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕರೆಯಲು ಪ್ರ ಮುಖರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ; ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನರೇ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವರು.
13 ಅಲಿ್ಲ ನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳ ಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು, ಅದರ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳೂ,
ದತೂ್ತರಿಯೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವವು.
ಅದು ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆ ಾಗಿಯೂ, ಉಷ್ಟ ್ರ ಪ ಗಳಿಗೆ
ನಿ ಾಸ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು.
14 ಾಡುಮೃ ಗಗಳು ಮತು್ತ ನರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಸಂಧಿಸುವವು,
ಾಡಿನ ಆಡುಗಳು ತನ್ನ
ತೆಯನು್ನ
ಕೂಗುವುದು, ಭೂತ ಪೆ್ರ ೕತಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಿ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಸರೆಯನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದು.
15 ಅಲಿ್ಲ
ಗೂಬೆಯೂ ಗೂಡನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು
ಟೆ್ಟಯಿಟು್ಟ, ಮರಿ ಾಡಿ ಮರೆಯಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ೌದು, ಹದು್ದಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ೕಡಿ ೕಡಿ ಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವು.
16 ಯೆಹೋವನ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ, ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ತೆಯಿಲ್ಲದೆ
್ರ
ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಾಯಿಯೇ ಅದನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿತು. ಆತನ ಆತ್ಮ ವು ಇವುಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿತು.
17 ಆತನೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಾಲು
ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಕೈ ಯೇ ಗೆರೆ ಾಕಿ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟದೆ.
ಅದು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾ್ವ ಸ ಾಗುವುದು, ಅವು ತ ಾತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವವು.

35
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ೌ ಾಗ್ಯ
1 ಅರಣ್ಯ ವೂ, ಮರುಭೂಮಿಯೂ ಆನಂದಿಸುವವು; ಒಣನೆಲವು ಹಷಿರ್ಸಿ
ಾವರೆಯಂತೆ ಕಳಕಳಿಸುವುದು.
2 ಅದು ಸಮೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಿ ಹೂಬಿಟು್ಟ, ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿ ಾಡುವಷು್ಟ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವುದು.
ಮಹಿಮೆಯೂ,
ಕಮೆರ್ಲಿನ ಮತು್ತ ಾರೋನಿನ ವೈ ಭವವೂ ಅದಕೆ್ಕ ದೊರೆಯುವವು;
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ಇವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವೈ ಭವವನೂ್ನ ಾಣುವವು.
3
ೕಲುಬಿದ್ದ ಕೈ ಗಳನೂ್ನ, ನಡುಗುವ
ಣ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ.
4 ಭಯ ಾ್ರ ಂತ ಹೃ ದಯದವರಿಗೆ, “ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ!
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ದೈ ವಿಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರುವನು. ಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
5 ಆಗ ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣ ಾಣುವುದು, ಕಿವುಡರ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದು.
6 ಕುಂಟನು ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಾರುವನು, ಮೂಕನ ಾಲಿಗೆಯು ಹಷರ್ಧ ್ವ ನಿಗೈ ಯುವುದು,
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒರತೆಗಳು ಒಡೆಯುವವು, ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನದಿಗಳು ಹುಟಿ್ಟ ಹರಿಯುವವು.
7 ಬೆಂ ಾಡು ಸರೋವರ ಾಗುವುದು, ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ಬುಗೆ್ಗಗಳು ಹರಿಯುವವು;
ನರಿಗಳು ಮಲಗುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವು ಆಪುಜಂಬುಗಳ ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗುವುದು.
8 ಅಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗರ್ವಿರುವುದು. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ
ಾಗರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
ಾವ ಅಶುದ್ಧನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗನು. ಆದರೆ ಅದು ದೇವಜನರಿ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಅಲಿ್ಲ
ಹೋಗುವ ಮೂಢನೂ ಾರಿತಪ್ಪ ನು.
9 ಸಿಂಹವು ಅಲಿ್ಲ ಇರದು. ಇಲ್ಲವೆ ಕೂ್ರರ ಾದ ಮೃ ಗಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲಿ್ಲ
ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಾದವರೇ ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರು.
10 ಯೆಹೋವನು ವಿ
ೕಚಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ,
ಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ
ಡನೆ ಚೀ
ೕನಿಗೆ ಸೇರುವರು.
ಅವರು ಹ ಾರ್ನಂದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು, ದುಃಖವೂ, ನಿಟು್ಟ ಸಿರೂ ಓಡಿಹೋಗುವವು.
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ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತದು್ದ
ಾದ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಬಂದು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯ ದೊಳಗೆ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
2 ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಾಕೀಷಿನಿಂದ ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ ಸಹಿತ ಾದ ರ ಾ್ಷಕೆ* ಎಂಬುವವನನು್ನ
1 ಅರಸ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಅಗಸರ ಹೊಲದ ಕಡೆಯಿಂದ
ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ದ ಹತಿ್ತರ ಅಲಿ್ಲ ನ ಕೆರೆಯ ಾಲುವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 3 ಆ
ಮೇಲೆ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಆದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ
ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರ ಯೂ ಆಗಿದ್ದ
ೕವ ಎಂಬುವವರು ಬಂದರು.
4 ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ, ಮ ಾ ಾಜ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಹಿಜೀ್ಕ ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ, ‘ಈ ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಗೆ
ಾವ ಆ ಾರವುಂಟು? 5 ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿವೇಕವೂ,
ಬಲವೂ ಉಂಟು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಾತು ಬರೀ ಾಯಿ ಾತೇ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಬಲೆ್ಲ, ನೀನು
ಾರನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದಿ್ದೕ?’
6 “ ‘ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುತಿ್ತೕಯಷೆ್ಟ. ಒಬ್ಬ ನು
ಅಂಥ ಕೋಲನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅದು ಅವನ ಕೈ ಯನು್ನ ತಿವಿದು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ!
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು. 7 ಒಂದು ವೇಳೆ
ನೀನು, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು,
‘ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಇದೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿ, ಆ ಯೆಹೋವನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿದನ ಾ್ಲ!
*

36:2 ರ ಾ್ಷಕೆ ಅವನ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿ.
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“ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಸ ಾಲು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ
ಮನಸು್ಸಂಟೋ? ಾ ಾದರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಎರಡು ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಅಷು್ಟ
ಮಂದಿ ಸ ಾರರನು್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವಿ
ೕ?
8

9 “ಇದೂ ನಿನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ಯ ಲ್ಪ ನ ಾ್ನದರೂ
ಸೋಲಿಸುವುದು ನಿನಿ್ನಂದ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ?
ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳಿ ಾಗಿ ನೀನು ಐಗುಪ ರನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ. 10 ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ
ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕ
ೕ? ‘ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಇದನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಬಿಡು’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು ಎನು್ನವ ಅರಸನ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ,
ೕವ ಎಂಬುವವರು ರ ಾ್ಷಕೆಗೆ, “ನೀನು
ಾತ ಾಡುವುದು
ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ನ ್ಮಡನೆ ಅ ಾಮ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡು; ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೂ ಾಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ† ಾತ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ರ ಾ್ಷಕೆಯು, “ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನಿಮ್ಮ
11

ಸಂಗಡ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಸಂಗಡ ಾಗಲಿ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತರೆ ನಿ ್ಮಡನೆ ಸ್ವಂತ ಮಲವನು್ನ ತಿಂದು ಸ್ವಂತ ಮೂತ್ರ ವನು್ನ ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಾ್ಷಕೆಯು ಎದು್ದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ,‡ “ಅಶೂ್ಶರದ
ಮ ಾ ಾಜನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 14 ಅರಸನು ನಿಮಗೆ, ‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ
ೕಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸ ಾರನು.’ 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿರಿ; ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಹೇಗೋ ರ ಸುವನು; ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ವಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ,
16 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರ, ಾ್ರ ಾಲತೆ ಇವುಗಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿಂದು ತನ್ನ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವನು. 17 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ನಂತರ ಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಆ ಾರ,
ಾ್ರ ತೋಟ ಇವು ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆನು.”
18 “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಾನು
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾವ ಜ ಾಂಗದ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ಾ ಾಡಿತು? 19 ಹ ಾತ್, ಅ ಾರ್ದ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ದೇವತೆಗಳೇ ಾದವು? ಅವು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದ ೕ? 20 ಾವ ಜ ಾಂಗದ ದೇವತೆ ಾದರೂ ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿ
ಾ ಾಡುವನೋ? ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಆಮೇಲೆ ರ

21

ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಾವ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ
22 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರ ಯೂ
ಆಗಿದ್ದ
ೕವ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ ರ ಾ್ಷಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
†

36:11 ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ.

‡

36:13 ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ, ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ.
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ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ದೇವ ಾಲೋಚನೆ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ
ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣೀತಟ್ಟ ನು್ನ
2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಹಿರಿಯ ಾದ
ಾಜಕರು ಇವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀವು ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ, ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆಗ ಅವರು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ಮ ಾಕಷ್ಟ ವೂ, ಶಿ ಯೂ, ನಿಂದೆಯೂ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಾಲ ಬಂದದೆ; ಆದರೆ
ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು. 4 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ರ ಾ್ಷಕೆಯ ನಿಂ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರುವನು, ಅವನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿ ಾನು. ಆದುದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ
ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಸೇವಕರಿಗೆ, 6 “ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ. 7 ಇಗೋ, ಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಭಯದ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಬರ
ಾಡುವೆನು. ಅವನು ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
8 ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು ಾಗ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಂಡನು. ಆಗ ಅವನು ಆ
ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೂಷಿನ ಅರಸ ಾದ ತಿ ಾರ್ಕನು ತನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಕೇಳಿ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 10 “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೇ, ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರು, ‘ಯೆರೂಸಲೇಮು ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನಿಗೆ ವಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿ ಾನು.’ 11 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು
ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದರೆಂದು ಕೇಳಿದಿಯ ಾ್ಲ? ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಉಳಿಯುವಿ
ೕ? 12 ನನ್ನ ತಂದೆ ಾತಂದಿರು ಗೋಜಾನ್, ಾ ಾನ್, ರೆಚೆಫ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರನೂ್ನ
ತೆಲ ಾ್ಸರ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಎದೆನಿನ ಜನರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವರ ದೇವತೆಗಳು
ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡಿದ ೕ? 13 ಹ ಾತ್, ಅ ಾರ್ದ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್, ಹೇನ, ಇ ಾ್ವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಅರಸರು ಏ ಾದರು ಎಂಬ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ದೂತರನು್ನ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
1 ಆಗ

ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಆ ದೂತರು ತಂದ ಪತ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕುರಿತು 16 “ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾತನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವರೇ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಭೂ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಆಳುವ ದೇವರು ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ, ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ನೀನೇ. 17 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನೇ, ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ
ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ದೇವ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದುಕೋ. 18 ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ,
ಅವರ ದೇಶಗಳನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿದು್ದ ನಿಜ. 19 ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ
ಅವು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ಮನುಷ ್ಯರು ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲ ಮರಗಳ ಬೊಂಬೆಗಳಷೆ್ಟ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವು
ಅವರಿಂದ ಾ ಾದವು. 20 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಅದಿ್ವತೀಯ ಾದ
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ಯೆಹೋವನೆಂಬುದನು್ನ ಭೂ ಾಜ್ಯ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇವನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು
ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.”
ಯೆ ಾಯನ ಮೂಲಕ ಬಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಆಗ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ‘ನೀನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ
22 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.’
ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿರುವ ಚೀ
ೕನ್ ಕುವರಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತಳೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕುವರಿಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತಳೆ. 23 ನೀನು
ಾರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ
ಾರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಿ್ಡೕ?
ಾರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಯೆ್ದರೆದು ಧ ್ವನಿಯೆತಿ್ತದಿ್ದೕ? ನೀನು
ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನೋಡಿದು್ದ
ಾರನು್ನ? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನ್ನಲ್ಲವೇ!’ 24 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ, ‘ನನ್ನ ರಥಸಮೂಹದೊಡನೆ ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳನು್ನ
ಹತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಲೆಬನೋನಿನ ದುಗರ್ಮಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದರ ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರು
ವೃ ಕ್ಷಗಳನೂ್ನ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ತು ಾಯಿ ಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದು ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಅಲಿ್ಲ ನ ಬಹುದೂರದ ಶಿಖರವನೂ್ನ,
ಉ ಾ್ಯ ನವನಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 25 ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅಗೆದು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಾದಗಳಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಳೆಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
26 ಇದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ೕ? ಹೀ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದೆನು.
ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳುದಿಬ್ಬ ಗಳ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 27 ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಕಳವಳಗೊಂಡರು.
ಅವರು ಹೊಲದ ಗಿಡಕೂ್ಕ, ಹಸಿರು
ಹುಲಿ್ಲಗೂ,
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಣ ಹುಲಿ್ಲಗೂ, ಹೊಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಒಣಗಿ ಹೋದ ಪೈ ರಿಗೂ
ಸ ಾನ ಾದರು. 28 ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೂ, ಒಳಗೆ ಬರುವುದೂ
29 ಏಕೆಂದರೆ
ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ೌ ಾ್ರ ವೇಶ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು.
ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೂ, ಅಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರುವುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೂಗು ಾರವನೂ್ನ, ಕಡಿ ಾಣವನೂ್ನ ಾಕಿ ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 30 ಈ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವುದು
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ, ನೀವು ಈ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೂಳೆಬೆಳೆಯನೂ್ನ, ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬೆಳೆದದ್ದನೂ್ನ,
ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತ ಕೊಯ್ದದ್ದನೂ್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದನೂ್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು. 31 ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವರು. 32 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು, ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದುವರು; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರ ಹವು ಇದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದು. 33 ಆತನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನನು್ನ ಕುರಿತು, “ಅವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಅದಕೆ್ಕ
ಾಣವನೆ್ನ ಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗು ಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿ
34 ಅವನು ಬಂದ
ಬಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅದರ ಎದು ಾಗಿ ಮಣಿ್ಣ ನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಾರಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು; ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 35 ನನಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿಯೂ,
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದೇ.
21

ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಅಪಜಯವೂ ಮರಣವೂ
ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟು ಬಂದು ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆ ದು
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನೋಡುವಲಿ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರು ಹೆಣಗ ಾಗಿದ್ದರು.
37 ಆಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.
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ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ನಿಸೊ್ರ ೕಕನನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಅದ್ರ ಮೆ ್ಮಲೆಕ್, ಸರೆಚೆರ್ ಎಂಬ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು, ಅರ ಾಟ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಏಸರ್ ಹದೊ್ದೕನನು ಅರಸ ಾದನು.

38

ಹಿಜೀ್ಕ ಯನ ರೋಗನಿ ಾರಣೆ
1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಜೀ್ಕ ಯನು ಮರಣಕರ ರೋಗದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಆ
ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ
ಆದ ಯೆ ಾಯನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥ
ಾಡು.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಉಳಿಯುವ ಾಗಿಲ್ಲ, ಾಯಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮುಖವನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ
ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು.
4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, 5 “ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಪ್ರ ಭು ಾಗಿರುವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
‘ ಾವೀದನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಹದಿನೈ ದು ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ಈ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು, ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು.
7 ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಾಣುವಿ. 8 ಇಗೋ,
ಸೂಯರ್ನ ಇಳಿತವನು್ನ ಆ ಾಜನ ಸೋ ಾನಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳನು್ನ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಸೋ ಾನಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳು ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂತು.
9 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ರೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಬರೆದದು್ದ.
10 ನನ್ನ ರೋಗದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು,
“ನನ್ನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಳ ಾ್ವರಗ ಳಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕಳೆದು ಉಳಿದ ವಷರ್ಗಳು
ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಾದವು.
11 ಾನು ಇನು್ನ ಜೀವಲೋಕದವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆನ ಾ್ಲ,
ಇನು್ನ ಭೂಲೋಕ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸ ಾರೆನು.
12 ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯವು ಕುರುಬನ ಗು ಾರದಂತೆ ಕಿತು್ತ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯ ದ
ಾಸನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೆಯಿಗೆಯವನಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವನು್ನ*
ಸುತಿ್ತಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಉದಯದಿಂದ ಅಸ್ತ ಾನದೊಳಗೇ ನನ್ನ ನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತೕ.
13 ಾನು ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಕೂಗಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.
ಆತನು ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ,
ಉದಯದಿಂದ ಅಸ್ತ ಾನದೊಳಗೇ ನನ್ನ ನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಪಿಸಿದೆನು.
14 ಾನು ಾನಕಿ್ಕಯಂತೆಯೂ, ಬಕದ ಾಗೂ ಕೀಚುಗುಟಿ್ಟದೆನು, ಾರಿ ಾಳದಂತೆ
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು,
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಧೆಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಾಗು ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸು ಾ್ತ ಕಂಗೆಟೆ್ಟ ನು.
15 ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಆತನು ನನಗೆ
ಾತುಕೊಟು್ಟ ಅದರಂತೆ ಾನೇ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ!
ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುಃಖವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಡೆಯುವೆನು.
16 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಂ ಾ ಸಂಭವಗಳಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರು ಬದುಕು ಾ್ತರೆ.
*

38:12 ನನ್ನ ಜೀವ

ಾನವನು್ನ ನನ್ನ ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ.

ಯೆ ಾಯನು 38:17

1033

ಯೆ ಾಯನು 40:1

ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
17 ಆ ಾ, ಾನು ಪಟ್ಟ ದುಃಖವು ನನ್ನ ಸುಖ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆಯಿತು,
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಾಶಕೂಪದಿಂದ ರ ಸಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೇ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
18 ಾ ಾಳದವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದವರು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಯನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಜೀವಂತನು, ಜೀವಂತನೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವನು,
ೌದು, ಜೀವಂತ ಾದ ಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಹೊಗಳುವೆನು.
ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವನು.
20 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾಪರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿ ವೀಣೆಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವೆವು.”
21 ಯೆ ಾಯನು, “ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳ ಉಂಡೆಯನು್ನ ತರಿಸಿ ಹುಣಿ್ಣ ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅರಸನು
ಗುಣಹೊಂದುವನು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 22 †ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ ಾನು ಗುಣಹೊಂದಿ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಸೇರುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದನು.

39
ಾಬೆಲಿನ ಬಂದ ದೂತರು
ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾನನ ಮಗನೂ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ ಆದ ಮೆರೋದಕ ಬಲ ಾನನೆಂಬುವನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದ ಗುಣಹೊಂದಿದನು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ರ ವನೂ್ನ, ಬಹು ಾನವನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಂದ ದೂತರನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ,
ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ, ಪರಿಮಳತೈ ಲ
ದ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿರುವ ಮನೆಯನೂ್ನ, ಆಯುಧ ಾಲೆಯನೂ್ನ, ತನ್ನ
ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದುದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸದಿದ್ದ ವಸು್ತವು ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
3 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಆ
ಮನುಷ ್ಯರು ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಏನು ಹೇಳಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅವರು ಬಹುದೂರ
4 ಯೆ ಾಯನು
ದೇಶದಿಂದ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ತಿರುಗಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಅವರು ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
“ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ನನ್ನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ ವಸು್ತ
ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
5 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ
ಕೇಳು. 6 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರ ಹ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ದಿನವು ಬರುವುದು, ಇಲೆ್ಲೕನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
7 “ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಬಂದು, ನೀನು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 “ಹೇಗೂ
ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ೌ ಾಗ್ಯ ವಿರುವುದು” ಎಂದುಕೊಂಡು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ನೀನು
ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಾತು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
1 ಅದೇ

40
ದೇವಜನರಿಗೆ ಸಂತೈ ಯಿಸುವಿಕೆ
1 “ನನ್ನ ಸಂತೈ ಸಿರಿ, ಸಂತೈ ಸಿರಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
†

38:22 ಈ ಅ ಾ್ಯಯದ 21-22 ವಚನಗಳನು್ನ 6 ಮತು್ತ 7 ವಚನಗಳ ನಡುವೆ ಓದಬೇಕು.
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2 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಂಗಡ ಹೃ ದಯಂಗಮ

ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿರಿ;
ಅದರ ಗಡು ತೀರಿತು, ವಿಧಿಸಿದ ದೋಷಫಲವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿತು,
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಿಂದ ಎರಡರಷು್ಟ ಶಿ
ಹೇಳಿರಿ; ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆ .

ಾಯಿತು ಎಂದು ಆ ನಗರಿಗೆ ಕೂಗಿ

3 ಇಗೋ ಒಂದು

ಾಣಿ!
“ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಾಜ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ”
4 ಎ ಾ್ಲ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು, ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವವು,
ಮಲೆ ಾಡು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಾಗುವುದು. ಒರಟಾದ ನೆಲವು ಸಮ ಾಗುವುದು.
5 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಗೋಚರ ಾಗುವುದು. ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಅದನು್ನ ಾಣುವರು,
ಯೆಹೋವನ ಾಯೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ನು ಕೂಗು ಾ್ತನೆ.
6 ಆ ಾ, ಾಣಿಯು ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿಸಿ, “ಕೂಗು ಎನು್ನತ್ತದೆ” ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಏನು ಕೂಗಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
“ನರಜಾತಿಯೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲ ನ ಾಗಿದೆ, ಅದರ ಾವಣ್ಯ ವೆ ಾ್ಲ ಅಡವಿಯ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.
7 ಯೆಹೋವನ ಾ್ವ ಸವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಹೂವು
ಾಡಿ
ಹೋಗುವುದು. ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಜನರು ಹುಲೆ್ಲೕ ಹುಲು್ಲ!
8 ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಹೂವು
ಾಡಿ ಹೋಗುವುದು, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾತೋ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಇರುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಾಯಿತು.
9 ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ ಚೀ
ೕನೇ,* ನೀನು ಉನ್ನತಪವರ್ತವನು್ನ ಏರು;
ಸುವತರ್ ಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬಲ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ,† ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಎತು್ತ, ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಎತಿ್ತ,
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು!
10 ಇಗೋ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಶೂರ ಾಗಿ ಬರುವನು, ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಆಳುವನು. ಇಗೋ,
ಆತನ ಕಿ್ರ ಾ ಾಭವು ಆತನೊಂದಿಗಿದೆ, ಆತನ ಶ್ರ ಮದ ಫಲವು ಆತನ ಮುಂದೆಯೇ ಇದೆ.
11 ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ತನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು,
ಮರಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಎದೆಗಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು.
ಾಲು ಕುಡಿಸುವ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಮೆಲ್ಲ ನೆ
ನಡೆಸುವನು” ಎಂದು ಾರು.
ಯೆಹೋವನ ಅಸ ಾನ ಾದ ಮಹಿಮೆ
12
ಾರು ಾಗರ ಸಮುದ್ರ ಗಳನು್ನ ಬರಿ ಾದ ಕೈ ಯಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡಿದವನು?
ಾರು ಆ ಾಶಮಂಡಲದ
ಾ್ಯ ಪಿ್ತಯನು್ನ ಗೇಣಿನಿಂದ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದವನು?
ಭೂಲೋಕದ ಮಣ್ಣ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಳಗಕೆ್ಕ ತುಂಬಿದವನು ಾರು? ಬೆಟ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾ್ರ ಸಿನಿಂದಲೂ,
ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದಲೂ ತೂಗಿದವನು ಾರು?
13 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ
ಾರು ವಿಧಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು?
ಆಲೋಚ ಾ ಕತರ್ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದವರು ಾರು?
14 ಆತನು
ಾರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು?
ಾರು ಆತನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸಿ ಆತನನು್ನ
ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿಸಿದನು?
ಾರು ಆತನಿಗೆ ಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ ವಿವೇಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿದವನು?
15 ಆ ಾ, ಆತನ ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಕಪಿಲೆಯಿಂದ ಉದುರುವ ತುಂತುರಿನಂತೆಯೂ,
ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ನ ಧೂಳಿನ ಾಗೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇಗೋ, ದಿ್ವೕಪಗಳನು್ನ ಅಣುರೇಣುವಿನಂತೆ ಎತು್ತ ಾ್ತನೆ.
16 (ಆತನಿಗಪಿರ್ಸತಕ್ಕ) ಹೋಮಕೆ್ಕ ಲೆಬನೋನಿನ ಬೆಂಕಿಯು ಾಲದು,
*

40:9 ಚೀ

ೕನೇ, ಚೀ

ೕನಿಂದ.

†

40:9 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ.
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ಅಲಿ್ಲ ನ ಾ್ರ ಣಿಗಳು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೆ ಾಲದು.
17 ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಿವೆ, ಅವು ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಶೂನ್ಯ ವೇ.
18

ಹೀಗಿರಲು ದೇವರನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಿರಿ? ಅಥ ಾ
ಾವ ರೂಪವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಸ ಾನ
ಾಡುವಿರಿ?
19 ವಿಗ್ರ ಹ ಾದರೋ, ಶಿಲಿ್ಪಯು ಅದನು್ನ ಎರಕಹೊಯು್ಯ ವನು, ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಕವಚವನು್ನ
ಹೊದಿಸಿ,
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಾಕುವನು.
20 (ಇಂಥದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ) ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದ ಬಡವನು,
ಹುಳಿತು ಹೋಗದ ಮರವನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಚಲಿಸದ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ
ಾಡಿಸಲು ಶಿಲಿ್ಪಯನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
21 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ೕ? ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ? ಆದಿಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ೕ?
ಭೂಮಿಯು ನಿ ಾರ್ಣ ಾದ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
22 ಭೂಮಂಡಲ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಾಣಿಸುವಷು್ಟ ಉನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಹರಡಿ ನಿ ಾಸದ ಗು ಾರದಂತೆ ಎತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
23 ಪ್ರ ಭುಗಳನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ
ಾಡು ಾ್ತನೆ, ಭೂಪತಿಗಳನು್ನ ಶೂನ್ಯ ಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
24 ಇವರು ನೆಡಲ್ಪಟ ್ಟ ಕೂಡಲೆ, ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ, ಇವರ ಸಂ ಾನವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿ ಾಗಲೇ,
ಆತನ
ಾ್ವ ಸದಿಂದ
ಾಡುವರು, ಬಿರು ಾಳಿಯು ಇವರನು್ನ ಒಣಹುಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು.
25 ಹೀಗಿರಲು, “ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿಸ ಾನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು
ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
26 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ನೋಡಿರಿ! ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾತನು
ಾರು?
ಈ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ;
ಆತನು ಅತಿ ಬ ಾಢ್ಯ ನೂ, ಮ ಾಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗ ಳಗೆ ಒಂದೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗದು.
ಯೆಹೋವನು ಬಳಲಿದವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದು
ಾಕೋಬೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ,
“ನನ್ನ
ಾಗರ್ವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇ ಾದ ಾ್ಯಯವು ನನ್ನ ದೇವರ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಿದಿ್ದಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಏಕೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?
28 ನೀನು ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ
ೕ? ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ?
ಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರ ದೇವರೂ, ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ದಣಿದು ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ವಿವೇಕವು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಗಮ್ಯ.
29 ಸೋತವನಿಗೆ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ, ಬಲಹೀನನಿಗೆ ಬಹು ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
30 ಯುವಕರೂ ದಣಿದು ಬಳಲುವರು, ತರುಣರೂ ಸೊರಗಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.
31 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವರೋ ಹೊಸ ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವರು; ಅವರು ಹದು್ದಗಳಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಏರುವರು;
ಅವರು ಓಡಿ ದಣಿಯರು, ನಡೆದು ಬಳಲರು.
27

41

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ
ಾಸಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ೌನದಿಂದಿರಿ. ಜ ಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾತ ಾಡಲಿ. ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೋಗೋಣ.
1 ದಿ್ವೕಪನಿ
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2 ಮೂಡಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ* ಎಬಿ್ಬ ಸಿ,

ಾ್ಯಯದ ಸಂಕ ಾ್ಪ ನು ಾರ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾದಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಕರೆದು,
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನನು್ನ ಾಜರ ಮೇಲೆ ಆಳುವಂತೆ ಾಡಿ,
ಅವರ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಧೂಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹುಲ್ಲ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ
ಾಡಿದನು.
3 ಾನು ಎಂದೂ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮುಂದೆ ಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ ಹೋದನು.
4 ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ನೆರವೇರಿಸಿದವನು
ಾರು? ಆದಿಯಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ ತಲತ ಾಂತರಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ;
ೌದು, ಆದಿಪುರುಷನೂ, ಅಂತ್ಯ ಾಲದವರ ಸಂಗಡಿಗನೂ ಆಗಿರುವ
ಾನೊಬ್ಬ ನೇ.
5 ದಿ್ವೕಪ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಕಂಡು ಬೆರ ಾದರು, ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರು ನಡುಗಿದರು,
ಎಲ್ಲರೂ ನೆರೆದು ಬಂದರು.
6 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ, “ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
7
ಾಗೆಯೇ ಶಿಲಿ್ಪಯು ಎರಕದವನನೂ್ನ, ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಸಮ ಾಡುವವನು ಅಡಿಗಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ
ಕುಟು್ಟವವನನೂ್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿದರು.
“ಬೆಸಿಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಕದಲದಂತೆ
ಳೆಗಳಿಂದ ಜಡಿದರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸುವ ಾ ಾ್ದನಗಳು
ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಕೋಬೇ,
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯೇ,
9 ಾನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ದಿಗಂತಗಳಿಂದ ಕರೆದ ಜನವೇ, “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನು,
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು, ತಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಜೆಯೇ,
10 ನೀನಂತು ಹೆದರಬೇಡ, ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ, ದಿಗ್ಭ ಮೆಗೊಳ್ಳದಿರು, ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು.
್ರ
8 ನನ್ನ ಸೇವಕ

ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ೌದು, ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಧಮರ್ದ ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಆ ಾರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
11 ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿ
ಾದವರು ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಹೊಂದುವರು,
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿದವರು ಾಶ ಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವರು.
12 ನಿನೊ್ನಡನೆ ಹೋ ಾಡಿದವರನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸರು.
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದವರು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವರು.
13 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
“ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
14 ಕಿ್ರ ಮಿ ಾ್ರ ಯದವ ಾದ
ಾಕೋಬೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನವೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ,
ಾನೇ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯಕನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು ನಿನಗೆ ವಿ ೕಚಕನು” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
15 “ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮಸೆದ
ನೆಹಲಿ್ಲ ನ ಹೊಸ ಹಂತಿಕುಂಟೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀನು ಬೆಟ್ಟ ಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಹೊಟು್ಟ ಾಡುವಿ.
16 ನೀನು ತೂರಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಬಿರು ಾಳಿಯು ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ
ಾಡುವುದು.
ನೀನಂತೂ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಿ.
17
ಾ ಾರಿ ಾಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ನೀರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊಂದದ ದೀನದರಿದ್ರರಿಗೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು
ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗುವೆನು,
*
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು.
18 ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ, ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,
ಅರಣ್ಯ ವನು್ನ ಕೆರೆ ಾಗಿಯೂ, ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.
19 ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವ ಾರು, ಜಾಲಿಮರ, ಸುಗಂಧ ಒಲೀವ್ ಮರಗಳನು್ನ ಾನು ನೆಡುವೆನು.
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತು ಾಯಿ, ತಪಸಿ, ತಿಲಕ ವೃ ಕ್ಷಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬೆಳೆಯಿಸುವೆನು.
20 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಇದನು್ನ
ಾಡಿದೆ, ೌದು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೇ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು
ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡು ತಿಳಿದು ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾಲ ಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು
ಾಕೋಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವು ಈಚೆಗೆ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಾದ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿರಿ”
22 ತಮ್ಮ ಾ್ಯ ಯಗಳನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ತರಲಿ, ಭವಿಷ ್ಯ ತ್ತನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ;
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಶೇಷವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿರಿ,
ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ಇಲ್ಲವೇ ಭವಿಷ ್ಯ ತ್ತನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ
ಗ್ರ ಹಿಸುವೆವು.
23 ನೀವು ದೇವರುಗಳೆಂದು ನಮಗೆ ಅರಿವು ಹುಟು್ಟ ವಂತೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಾವು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಾಬರಿಯಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಾಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಡಿರಿ.
24 ಆ ಾ, ನೀವು ಶೂನ್ಯ ವೇ! ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವು ಮಟ್ಟ ಾಯವೇ! ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ರೆಹೋಗುವವರು ತುಚ್ಛರೇ
ಸರಿ!
25 ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಕರೆದು ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸತಕ್ಕವನು
ಮೂಡಲಿನಿಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಉಪ ಾಜರನು್ನ ಮಣೆ್ಣೕ ಎಂದು ಾವಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಕುಂ ಾರನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣ ನು್ನ
ತುಳಿಯುವ ಾಗೆ ತುಳಿಯುವನು.
26 ಾಯರ್ವು ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ? ಸಮಯಕೆ್ಕ
ದಲೇ
“ಅವನು ಸತ್ಯ ವಂತನು” ಎಂದು ಾರು ಮುಂತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ?
ಾರೂ ಏನನೂ್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವರಲ್ಲ, ಏನನೂ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ಾತುಗಳು
ಾರ ಕಿವಿಗೂ
ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
27
ಾನು
ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಚೀ
ೕನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಅವರನು್ನ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಶುಭಸ ಾಚಾರ ತರತಕ್ಕವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು.
28 ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ ಇವರಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾನು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಾತ ಾ್ನದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಆಲೋಚಕನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
29 ಆ ಾ, ಅವರೆ ಾ್ಲ ವ್ಯ ಥರ್ವೇ, ಅವರ ಾಯರ್ಗಳು ವ್ಯ ಥರ್ವೇ,
ಅವರ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಾಳಿ ಮತು್ತ ಶೂನ್ಯ ವೇ.
21

42
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕತರ್ವ್ಯ
ಇವನಿಗೆ ಾನೇ ಆ ಾರ. ಇವನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನು, ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯನು.
ಇವನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸದ್ಧಮರ್ವನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುವನು.
2 ಇವನು ಕೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಭರ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವನ ಧ ್ವ ನಿಯೇ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3 ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕದೆ, ಕಳೆಗುಂದಿದ ದೀಪವನು್ನ ನಂದಿಸದೆ,
ಸದ್ಧಮರ್ವನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಿ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವನು.
1 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು!
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4 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸದ್ಧಮರ್ವನು್ನ

ಾ್ಥಪಿಸುವ ತನಕ ಇವನು ಕಳೆಗುಂದದೆಯೂ,
ಜಜಿ್ಜಹೋಗದೆಯೂ ತನ್ನ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುವನು.
ದಿ್ವೕಪಗಳು ಇವನ ಧಮರ್ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಾದಿರುವವು.
5 ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಹರಡಿ ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ,
ಅದರಲಿ್ಲ ನ ಉತ್ಪತಿ್ತಯನೂ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಾ್ರ ಣವನು್ನ, ೌದು,
ಭೂಜನರಿಗೆ ಜೀ ಾತ್ಮ ವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
6 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ನನ್ನ ಧಮರ್ದ ಸಂಕ ಾ್ಪ ನು ಾರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು,
ಾ ಾಡಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆ ಾರವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನೀನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟು್ಟ, ಬಂದಿಗಳನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದಲೂ,
ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರನು್ನ ಾ ಾಗೃ ಹದಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ತರುವಿ.
8 ಾನೇ ಯೆಹೋವನು; ಇದೇ ನನ್ನ ಾಮವು;
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸೆನು, ನನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಾಲು ಾಡೆನು.
9 ಇಗೋ
ದಲನೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರಿವೆ,
ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವು ತಲೆದೋರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”
ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣಾಸಂಕಲ್ಪ
ಾಣಿಕರೇ, ಸಕಲಜಲಚರಗಳೇ, ದಿ್ವೕ ಾಂತರಗಳೇ, ದಿ್ವೕ ಾಂತರ ಾಸಿಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನೂತನ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿ ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
11 ಅರಣ್ಯ ವೂ, ಅಲಿ್ಲ ನ ಊರುಗಳೂ, ಕೇ ಾರಿನವರು ಾಸಿಸುವ ಾ್ರ ಮಗಳೂ ಆಭರ್ಟಿಸಲಿ,
ಸೆಲ ಪಟ್ಟಣದವರು ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ ದು ಪವರ್ ಾಗ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ.
12 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿ ದಿ್ವೕ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಹಬಿ್ಬ ಸಲಿ.
13 ಯೆಹೋವನು ಶೂರನಂತೆ ಹೊರಟು, ಯುದ್ಧವೀರನ ಾಗೆ ತನ್ನ ೌದ್ರ ವನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು.
ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಗಜಿರ್ಸಿ ಶತು್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
14 ಾನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಸುಮ್ಮ ನೆ
ೌನ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ್ದನು.
ಈಗ ಹೆರುವವಳಂತೆ ಕೂಗುವೆನು. ನಿಟು್ಟ ಸಿರಿನೊಡನೆ ಏದುವೆನು.
15 ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಮೇವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ,
ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣ ದಿಣೆ್ಣ ಾಡಿ ಕೆರೆಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸುವೆನು.
16 ಕುರುಡರನು್ನ ತಿಳಿಯದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಡುವೆನು, ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ನಡೆಸುವೆನು,
ಅವರೆದುರಿಗೆ ಕತ್ತಲನು್ನ ಬೆಳಕು ಾಡಿ, ಡೊಂಕನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವೆನು.
ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ, “ನೀವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು” ಎಂದು
ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುವವರು ಹಿಂದೆ ಬಿದು್ದ ಕೇವಲ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವರು.
10 ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಈಗಿನ ದುಸಿ್ಥತಿ ಾಗು ಮುಂದಿನ ಉ ಾ್ಧರ

18 ಕಿವುಡರೇ, ಕೇಳಿರಿ!

ಕುರುಡರೇ, ನೀವು ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡಿರಿ!
ಾರು ಕುರುಡರು? ಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ದೂತನಂತೆ ಾರು ಕಿವುಡರು?
ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಾಗೆ ಾರು ಕುರುಡರು? ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಪ್ರ ಾರ ಅಂಧರು ಾರು?
20 ನೀನು ಬಹು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಗಮನವಿಲ್ಲ, ಇವನ ಕಿವಿ ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಕೇಳನು.
21 ಯೆಹೋವನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಧ
ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿ ಮಹತಿ್ತಗೆ
ತರಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ನು.
19 ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಹೊರತು
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ಾಗಿ ಸೂರೆಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ, ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಸುಲಿಗೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾರೂ ಬಿಡಿಸರು,
ಸೂರೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾರೂ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಿಡು ಎನು್ನವುದಿಲ್ಲ.
23 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರು ಈ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು?
ಾರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆಲಿಸಿ ಕೇಳುವರು?
24
ಾಕೋಬನು್ನ ಸುಲಿಗೆಗೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಗೂ ಕೊಟ್ಟವನು ಾರು?
ಾರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವು ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದೆ ೕ ಆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೆ.
ಅವರು ಆತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
25 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನೂ್ನ, ಯುದ್ಧದ ೌದ್ರ ವನೂ್ನ ಸುರಿಸಿದನು.
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಉರಿಹೊತಿ್ತಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ದಹಿಸಿತು, ಆದರೆ
ಅವರು ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
22 ಈ ಜನರೇ ಕೊಳೆ್ಳ ಗೆ ಈ

43
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ರಕ್ಷಕನು
1 ಈಗ ಾದರೋ,
ಾಕೋಬನ ವಂಶವೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಂ ಾನವೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ರೂಪಿಸಿದವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದೆನ ಾ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನವನೇ.
2 ನೀನು ಜಲ ಾಶಿಯನು್ನ ಾದು ಹೋಗು ಾಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು,
ನದಿಗಳನು್ನ
ಾಟು ಾಗ ಅವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುಳುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗ ನೀನು
ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜಾ್ವಲೆಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಹಿಸದು.
3 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ
ಾದ ಾನು ನಿನ್ನ
ರಕ್ಷಕನು.
ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚನೆಗೆ ಈಡು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಬದ ಾಗಿ ಕೂಷ್ ಮತು್ತ ಸೆ ಾ ಸೀಮೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
4 ನೀನು ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ನೂ,
ಾನ್ಯ ನೂ, ಪಿ್ರ ಯನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಬದ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.
5 ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಂದ ತರುವೆನು, ನಿನ್ನವರನು್ನ ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಕೂಡಿಸುವೆನು.
6 ‘ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಡು’ ಎಂದು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೂ ‘ತಡೆಯಬೇಡ’ ಎಂದು ದ ಣಕೂ್ಕ ಹೇಳಿ,
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಕು ಾರರನೂ್ನ, ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಕು ಾರಿಯರನೂ್ನ,
7 ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ
ಾನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಉಂಟು ಾಡಿದ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವೆನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಯೆಹೋವನ ಾ
ಾದ, ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕಿವು ಾದ ಜನರನು್ನ ಕರೆ.
9 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬರಲಿ, ಸಕಲದೇಶೀಯರು ನೆರೆಯಲಿ, ಇವರ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ
ಾರು ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಬಲ್ಲರು?
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾರು ವಿವರಿ ಾರು? ಾವು ಸತ್ಯ ವಂತರೆಂದು ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳನು್ನ
ಕರೆದುತರಲಿ.
ಆ ಾ ಗಳು ಇವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ‘ಇದು ನಿಜ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.
10 ಯೆಹೋವನ
ಾತೇನೆಂದರೆ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಾ , ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೇವಕನು.
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದು ನಂಬಿ, ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ದೇವರು ಎಂದು ಗ್ರ ಹಿಸುವ ಾಗೆ ಇದನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು.
8 ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಕುರು
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ನನಗಿಂತ
ದಲು ಾವ ದೇವರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನಂತರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಾನೇ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ನನ್ನ ಹೊರತು
ಾವ ರಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲ.
12
ಾನೇ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇವರು
ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ;
ನೀವೇ ನನ್ನ ಾ ಗಳು, ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ದೇವರು.
13 ೌದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಾನೇ ದೇವರು. ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರು ಅಡಿ್ಡ ಬರುವರು?’ ” ಎಂಬುದೇ ಯೆಹೋವನ ಾತು.

ಾರೂ

ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿರುವ ಾಶನ
ೕಚಕನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೂತನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಕಸಿ್ದೕಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿನೋದದ
ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ ಾಯನ ಾಡುವಂತೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು.
15 ಾನು ಯೆಹೋವನು, ನಿಮ್ಮ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದವನು, ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
16
ಾರು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾಡಿ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳಲಿ್ಲ ಾಗರ್ವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನೋ,
17
ಾರು ರಥಗಳನು್ನ, ಕುದರೆಗಳನು್ನ, ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳನು್ನ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,
ಅವು ಬಿದು್ದ ಏಳ ಾರದಂತೆಯೂ, ದೀಪದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಂದಿ ಆರಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಾಡಿದವನು”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
18 ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಪು ಾತನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಿರಿ.
19 ಇಗೋ, ಹೊಸ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವೆನು, ಈಗ ತಲೆದೋರುತ್ತಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಾನು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಗರ್ವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ ಹರಿಸುವೆನು.
20 ಬಯಲಿನ ಮೃ ಗಗಳು, ನರಿಗಳು, ಗೂಬೆಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುತ್ತವೆ.
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ, ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟ ನು.
ಾನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿಕೊಂಡ ಆಪ್ತಜನರ ಜಲ ಾನ ಾ್ಕಗಿ,
21 ನನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ನಿಮ್ಮ ವಿ

22
23

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಉ ಾಸೀನತೆ
“ ಾಕೋಬೇ, ನೀ ಾದರೋ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಬೇಸರಗೊಂಡಿದಿ್ದ.
ನೀನು ನನಗೆ ಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾನು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಧೂಪ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಣಕೊಟು್ಟ ತೈ ಲವನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬಿ್ಬ ನಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ನೀನು ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ.
25 ಾ ಾಗಿ
ಾನೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡುವುದಿಲ್ಲ.
26 ನನಗೆ ನನ್ನ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಪಕಪಡಿಸು, ಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ ಅ ಾ ಾಧ ಕುರಿತು ಾದಿಸುವ, ನಿನ್ನ
ಸದ್ಧಮರ್ವು ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು.
27 ನಿನ್ನ ಮೂಲಪಿತೃ* ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ ಬೋಧಕರು ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
24

*

43:27 ಮೂಲಪಿತೃ

ಾಕೋಬ. ಧ

ೕರ್ 26:5, ಹೋಶೇಯ 12:2-4, 12.
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ಆದ ಾರಣ ಾನು ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಹೊಲಸಿಗೆ ತಂದು
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ವೃ ದಿ್ಧ
ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಾನು ಆದುಕೊಂಡ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಈಗ ಕೇಳು:
2 ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿ, ಗಭರ್ದಿಂದಲೂ ರೂಪಿಸು ಾ್ತ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬೇ, ಾನು ಆದುಕೊಂಡ ಯೆಶುರೂನೇ,* ಭಯಪಡಬೇಡ!
1 ನನ್ನ ಸೇವಕ

3 ಏಕೆಂದರೆ ಬತಿ್ತದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮಳೆಗರೆದು ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ

ಾಲುವೆಗಳನು್ನ ಹರಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
4 ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲ ನ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುವ ನೀರವಂಜಿಗಳಂತೆ ವೃ ದಿ್ಧ
ಾಗುವರು.
5 (ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ) ಒಬ್ಬ ನು, ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು, ‘ ಾನು
ಾಕೋಬ್ಯ ನ ಹೆಸರಿನವನು’ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಕೈ ಯ ಮೇಲೆ, ‘ ಾಸನು’ ಎಂದು
ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.”
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಕ
ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ವಿ ೕಚಕನೂ ಆಗಿರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನೇ ಆದಿಯೂ, ಾನೇ ಅಂತ್ಯ ವೂ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
7 ಾನು ಪು ಾತನ ಾಲದವರನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಾಗೆ
ಾರು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ?
ಅಂಥವರಿದ್ದರೆ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ಥಪಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲವೆ ಮುಂದಿನವುಗಳನು್ನ ಈಗ ತಿಳಿಸಲಿ, ಭವಿಷ ್ಯ ತು್ತಗಳನು್ನ
ಹೇಳಲಿ.
8 ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ! ಾನು ಪೂವರ್ದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡೆನಷೆ್ಟ.
ನೀವೇ ನನ್ನ ಾ ಗಳು. ಾನಲ್ಲದೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೋ? ಇನು್ನ
ಾವ †ಶರಣನೂ ಇಲ್ಲ,
ಾರೂ
6ಇ

ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ.್ಲ ”

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ ಮೂಢತನ
ಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕರು, ಅವರ ಇಷ್ಟದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ಾವುದಕೂ್ಕ ಉಪ
ೕಗವಿಲ್ಲ,
ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಪಕ್ಷದ ಾ ಾರರು ನೋಡುವವರಲ್ಲ, ಗ್ರ ಹಿಸುವವರಲ್ಲ, ಅವರು ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
10 ದೇವತೆಯನು್ನ ರೂಪಿಸುವವರೂ, ವ್ಯ ಥರ್ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಎರಕ ಹೊಯು್ಯ ವವರೂ ಎಂಥವರು?
11 ವಿಗ್ರ ಹ ಶರಣರೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವರು, ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತದವರು ಮನುಷ ್ಯ
ಾತ್ರ ದವರೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಲಜೆ್ಜಪಡುವರು.
12 ಕ ಾ್ಮರನು ತನ್ನ ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ,
ಚಮಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಡಿದು ತೋಳಿನ ಬಲದಿಂದ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ರೂಪಿಸುವನು.
ಅವನು ಹಸಿದು ಬಳಲುವನು, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ದಣಿಯುವನು.
13 ಬಡಗಿಯು ಮರಕೆ್ಕ ನೂಲು ಾಕಿ
ಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆಯೆಳೆದು
ಾಚಿಗಳಿಂದ ಕೆತಿ್ತ, ಕೈ ಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ,
ಅದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತಕ್ಕ ಾ್ದಗಲೆಂದು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ತಂದು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಅಂದದಂತೆ
ರೂಪಿಸುವನು.
14 ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ದೇವ ಾರುಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವನು, ತು ಾಯಿ, ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
9 ವಿಗ್ರ ಹ ಕೆತು್ತವವರೆ

*

44:2 ಯೆಶುರೂನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್

†

44:8 ಕೀತರ್ನೆ 18:2 ಅನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
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ವನವೃ ಕ್ಷಗಳನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಯುವನು. ಅವನು ಪೀತ ಾರವನು್ನ ನೆಡಲು, ಮಳೆಯು ಅದನು್ನ
ಬೆಳೆಸುವುದು.
15 ಅದು
ೌದೆ ಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉರಿಸಿ ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಡುವನು.
ಅದರಲೆ್ಲೕ ಒಂದು ದೇವರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುವನು, ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳುವನು.
16 ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸುವನು, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಾಂಸವನು್ನ ಸುಡುವನು. ಅದನು್ನ ತಿಂದು
ತೃ ಪ್ತ ಾಗುವನು.
ತನ್ನ ನು್ನ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, “ಆ ಾ, ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಂಡೆ, ಬೆಚ್ಚ ಾಯಿತು” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
17 ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಾಗವನು್ನ ತನ್ನ ದೇವರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರ ಹವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,
“ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವನು.
18 ಇಂಥವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದವರು, ಏನೂ ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರದವರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಣು್ಣ ಾಣದಂತೆಯೂ,
ಹೃ ದಯ ಗ್ರ ಹಿಸದಂತೆಯೂ ಯೆಹೋವನು ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
19 “ ಾನು ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸಿದೆನು.
ೌದು, ಅದರ ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ
ಾಡಿ
ಾಂಸವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ತಿಂದೆನ ಾ್ಲ,
ಉಳಿದ
ಾಗದಿಂದ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ
ಾನು
ಾಡಲೋ?
ಮರದ ತುಂಡಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳಬಹುದೋ?”
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಾನ ವಿವೇಕಗಳು ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಾರೂ ಇದನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಾರರು.
ತಿನು್ನವುದು ಬೂದಿಯೇ;
ೕಸಕೊ್ಕಳ ಾದ ಹೃ ದಯವು ಅವನಿಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಸಿದ ಾರಣ, “ನನ್ನ
ಕೈ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದು. ತನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದು.
ಾಕೋಬೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ.

20 ಅವನು
21

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡೆನು.
22 ನಿನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ
ೕಡದಂತೆ ನಿ ಾರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ.
23 ಆ ಾಶವೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವ ನಿಗೈ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಭೂಮಿಯ
ಅಧೋ ಾಗವೇ, ಆಭರ್ಟಿಸು.
ಪವರ್ತಗಳೇ, ವನವೇ, ಸಕಲವನವೃ ಕ್ಷಗಳೇ, ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಕೋಬನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಗೊಳಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರ

ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚಕ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಸವರ್ವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ,
ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ, ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
25 ಾನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರ ಶಕುನಗಳನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸಿ, ಕಣಿಹೇಳುವವರನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ,
ಾನಿಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ಅವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹುಚು್ಚತನ ಾಗ ಾಡುವೆನು.
24 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದಲೂ ರೂಪಿಸು

26 ನನ್ನ ಸೇವಕನ

ಾತನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ನನ್ನ ದೂತರ ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜನ ನಿ ಾಸ ಾಗುವಿ’ ಎಂದು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ‘ಅವು ತಿರುಗಿ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು, ಅಲಿ್ಲ ನ ಾಳು ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಾಡುವೆನು’ ಎಂದು ಮುಂತಿಳಿಸಿ
27

ಜಲ ಾಶಿಗೆ, ‘ಬತಿ್ತಹೋಗು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸುವೆನು’ ಎಂದು
ಕೊಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ಅಪ್ಪ ಣೆ
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ಕೋರೆಷನ ವಿಷಯ ಾಗಿ, ‘ಅವನು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯುವವನು, ಯೆರೂಸಲೇಮು
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ, ದೇವ ಾ್ಥನದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಾಕಲ್ಪಡಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ‘ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕವನು’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವವನು ಾನೇ.

45
ಯೆಹೋವನು ಕೋರೆಷನನು್ನ ಕರೆದ ಉದೆ್ದೕಶ
1 ಯೆಹೋವನು
ಾರ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಾರ ಎದುರಿಗೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ತುಳಿದು,
ಾಜರ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ,
ಾರ ಮುಂದೆ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಮುಚ್ಚಲಿ್ಲಲ್ಲ ೕ, ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಆ ಕೋರೆಷನಿಗೆ
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
2 “ ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ದಿಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಸಮ ಾಡುವೆನು.
ಾಮ್ರ ದ ಕದಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
3 ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುವ ಯೆಹೋವನು
ಾನೇ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರು ಎಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ
ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಡಿದ ನಿಧಿನಿ ೕಪವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
4 ನನ್ನ ಸೇವಕ

ಾದ ಾಕೋಬನಿ ಾಗಿ, ಾನು ಆದುಕೊಂಡ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿ ಾಗಿ
ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅರಿಯದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಬಿರುದನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ಇನು್ನ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅರಿಯದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ನಡುಕಟು್ಟವೆನು.
6 ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಹೊರತು ಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನು.
7 ಾನು ಬೆಳಕನು್ನ, ಕತ್ತಲನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು,
ಮೇಲನೂ್ನ, ಕೇಡನೂ್ನ ಬರ ಾಡುವವನು, ಈ ಸಮಸ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
8 ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಧಮರ್ರಸವನು್ನ ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಸು.
ಭೂಮಿಯು ಒಡೆದು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಳೆಯಿಸಿ,
ಅದರೊಡನೆ ನೀತಿಫಲವನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಲಿ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಕತರ್ನು.

ದೇವರ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟವವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದು
್ಯೕ, ತನ್ನ ನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ಾತನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವವನ ಗತಿ ಏನು! ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವನೂ
ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲವೆ!
ಮಣು್ಣ ಕುಂ ಾರನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತೕ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವು,
‘ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಯಿಲ್ಲ’ ಅಂದೀತೇ?
10 ‘ನೀನು ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದೇನು’ ಎಂದು ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನ ಾಡು ಾಡೇ! ‘ನೀನು ಹೆರುವುದೇನು’
ಎಂದು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಕೇಳುವವನ ಗತಿ ಗತಿಯೇ!
11 ಆದರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ, ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
‘ಭವಿಷ ್ಯ ತಿ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಾನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದರೂ ವಿಧಿಸಿರಿ.
12 ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಅದರಲಿ್ಲ ನ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದವನು ಾನೇ.
ನನ್ನ ಕೈ ಗಳೇ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿದವು, ನಕ್ಷತ್ರ ಸೆ ೖ ನ ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟವನೂ ಾನೇ.
9ಅ
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ಾನು ಕೋರೆಷನನು್ನ ಧ ೕರ್ದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಉನ್ನತಿಗೆ ತಂದು ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸ ಾಗ ಾಡುವೆನು.
ಅವನು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಕ್ರ ಯವ ಾ್ನ ಗಲೀ, ಬಹು ಾನವ ಾ್ನ ಗಲೀ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸೆರೆ ಾದ
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆನು’ ” ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆಫಿ್ರಕ ಖಂಡದ ಕೆಲವು ಜ ಾಂಗಗಳು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವುದು
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
“ಐಗುಪ್ತದ ಆ ಾಯವೂ, ಕೂಷಿನ ಾ್ಯ ಾರವೂ, ಎತ್ತರದ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಸೆ ಾಯರೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು. ಸಂಕೋಲೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಹೀಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುವರು,
‘ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಇನು್ನ ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.’ ”
15 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೇ, ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವ ಾಗಿದಿ್ದೕ.
16 ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗಿ
ಾನಭಂಗಪಡುವರು.
ೌದು, ಒಟಿ್ಟ ಗೆ
ಅವ ಾನದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುವರು.
17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಶ್ವತ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ನೀವು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾನಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಯೆಹೋವನ ಈ

ಯೆಹೋವನು ದಿಗಂತಗಳವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವುದು
ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಆತನೇ ದೇವರು.
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಾ್ಥಪಿಸಿದನು.
18 ಆ

ಅದನು್ನ ಶೂನ್ಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿರಲೆಂದು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸದೆ ಜನನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಿದನು.

ಈತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ಇನು್ನ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
19 ಾನು ರಹಸ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನುಡಿದವನಲ್ಲ, ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದವನಲ್ಲ.
ಶೂನ್ಯ ವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ, ‘ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ’ ಎಂದು ಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ಾನು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಸ ಾ್ಯ ನು ಾರ ನುಡಿಯುವವನು, ಸರಿ ಾದ ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡುತೆ್ತೕನೆ.
20 ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ಯ ಜನರೇ, ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ, ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿರಿ!
ತಮ್ಮ ಮರದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ರ ಸ ಾರದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿನ್ನವಿಸುವವರು ಏನೂ
ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
21 ಹೇಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯ ಯಗಳನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮತ
್ಮಳಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಪೂವರ್ದಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು ಾರು? ಅದು ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಾರು
ತಿಳಿಸಿದರು?
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೊರ ಾಗಿ
ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೂ, ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
22 ಎ ಾ್ಲ ದಿಗಂತಗಳವರೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ದೇವರು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
23 ನನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಆಣೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಸತ್ಯ ದ ಾಕ್ಯ ವು ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ, ಅದು ಹಿಂದಿರುಗದು.
ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಪ್ರ ತಿ
ಾಡುವರು.
24 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ

ಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ ಉಂಟು.
ಆತನ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವರು.
25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಸಂತತಿಯವರೂ ಯೆಹೋವನ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ ವಂತ ಾಗಿ ಆತನಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುವರು” ಎಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
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ಾಬೆಲಿನ ಅಶಕ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಮತು್ತ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಯೆಹೋವ
1 ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯು ಾಗಿದೆ, ನೆಬೋ ದೇವತೆಯು ಕುಗಿ್ಗದೆ,*
ಅವುಗಳ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ, ನೀವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ ಹೊರುತಿ್ತದ್ದವುಗಳು
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆ ಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬಳಲಿದವು.
2 ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕುಗಿ್ಗ, ಬಗಿ್ಗವೆ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತ ನಿವರ್ಹಿಸ ಾರದೆ,
ಬಂಧನಕೆ್ಕ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಒಳ ಾದವು.
3
ಾಕೋಬವಂಶವೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮನೆತೆನದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಸಂ ಾನವೇ,
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಹೊತು್ತ, ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
4 ನಿಮ್ಮ ಮುಪಿ್ಪ ನ ತನಕ ಾನೇ ಆ ಾರ, ನರೆ ಬಂ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊತು್ತ ಸಹಿಸುವೆನು.
ಾನೇ ಉಂಟು ಾಡಿದೆನು, ಾನೇ ಹೊರುವೆನು. ೌದು, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊತು್ತ ಸಹಿಸಿ ನಿವರ್ಹಿಸುವೆನು.
5 ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಸ ಾನ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ? ಾನು
ಾರಿಗೆ ಸ ಾನನೆಂದು, ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೊಡನೆ
ಹೊಲಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
6 ಚೀಲದಿಂದ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಸುರಿದು, ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗಿ,
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾಗ, ಅವನು ಅದನು್ನ ದೇವರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಲು, ಅವರು
ಅದಕೆ್ಕ ಎರಗಿ ಪೂಜೆ ಾಡುವರು.
7 ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ
ಾಡಿ, ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಜರುಗದು.
ಒಬ್ಬ ನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರದು.
ಇಲ್ಲವೆ ಅವನನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ
ಬಿಡಿಸ ಾರದು.
8 “ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೇ, ಇದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ!
9 ಪು ಾತನ ಾದ ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಾನೇ ದೇವರು, ಇನು್ನ ಾರೂ ಇಲ್ಲ; ಾನೇ ದೇವರು, ನನಗೆ ಸರಿಸ ಾನನು ಇಲ್ಲ.
10 ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ಅಂತ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ‘ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ನಿಲು್ಲವುದು,
ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇನೂ್ನ ನಡೆಯದಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಅರುಹಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ಮೂಡಲಿಂದ ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಬರ ಾಡು, ದೂರದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬರಲಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಎಂದು ಾನೇ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವೆನು. ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಅದನು್ನ
ಾಧಿಸುವೆನು.
12 ಕಠಿಣ ಹೃ ದಯದವರೇ, ನೀತಿಗೆ ದೂರ ಾದವರೇ, ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
13 ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರ
ಾಡುವೆನು. ಅದು ಇನು್ನ ದೂರ ಾಗಿರದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು
ತಡ ಾಗದು,
ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.”
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ಾಬೆಲಿನ ಗೀತೆ
ಾಬೆಲ್ ಪುರಿಯೇ, ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿದು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ,
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಯುವತಿಯೇ, ಸಿಂ ಾಸನರಹಿತ ಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋ!
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇನು್ನ ಕೋಮಲೆ ಮತು್ತ ಸುಕು ಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
1 ಯುವತಿಯೇ,

*

46:1 ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯು ಾಗಿದೆ, ನೆಬೋ ದೇವತೆಯು ಕುಗಿ್ಗದೆ, ಮದುರ್ಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೇಲ್,
ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೆಬೋ ಸಹ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಇವನು ಮದುರ್ಕ್ ನ ಮಗನು.
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2 ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಬೀಸು, ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು

ಾಕಿ,
ಈಜಾಡುವ ಬಟೆ್ಟಯ ನೆರಿಗೆಯನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟು್ಟ, ಬೆತ್ತ ಾಗಿ ನದಿಗಳನು್ನ ಾದುಹೋಗು.
3 ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗುವಿ,
ಾನು ಾರನೂ್ನ ಕರುಣಿಸದೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು.
4 ನಮ್ಮ ವಿ
ೕಚಕನಿಗೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾಮಧೇಯ, ಆತನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ಪರಿಶುದ್ಧನು!
5 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಯುವತಿಯೇ (ನಗರವೇ),
ೌನ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೋ, ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ಹೋಗು.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇನು್ನ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ರೋಷಗೊಂಡು, ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿದೆನು.
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ವಶ ಾಡಳು, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸದೆ ಬಹು ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹೊರಿಸಿದಿ.
7 “ ಾನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಣಿ” ಎಂದು ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡು
ಅವರ ಹಿಂಸೆಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಾರದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಿನ ಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
8 “ ಾನೇ ಇರುವವಳು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಇನು್ನ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ,
ಾನು ವಿಧವೆ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವವಳೇ, ಭೋ ಾಸಕ್ತಳೇ, ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವಳೇ, ಈಗ ಇದನು್ನ ಕೇಳು.
9 ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ,
ಪುತ್ರ ಶೋಕ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯ ಸಿ್ಥತಿ ಇವೆರಡೂ ನಿನಗುಂಟಾಗುವವು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾಟ ಾಡಿದರೂ, ಎಷೆ್ಟೕ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅನುಭವಿಸುವಿ.
10 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, “ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೂ ನೋಡರು?” ಎಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
ನನ್ನ ಾನವಿವೇಕಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೊಟ್ಟ ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
“ ಾನೇ ಇರುವವಳು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಇನು್ನ ಾರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
11 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಮಂತಿ್ರ ಸಿ ನಿ ಾರಿಸ ಾರದ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು,
ನೀನು ಪರಿಹರಿಸ ಾಗದ ವಿಪತು್ತ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.
ನೀನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದ ಾಶನವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕನೆ ಬರುವುದು.
12 ನೀನು ಾ ಾ್ಯರಭ್ಯ ಪ್ರ
ಾಸಪಟು್ಟ ಅ ಾ್ಯ ಸಿಸಿರುವ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳನೂ್ನ,
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಾಟಮಂತ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಿ ಎದು್ದ ನಿಲು್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾದೀತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ವಿನಲಿ್ಲ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟೕತು.
13 ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ಾ ಾಯಿತಲ್ಲವೇ.
ಖಗೋಳಜ್ಞರು,
ೕಯಿಸರು, ಪಂಚಾಂಗದವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ,
ನಿಂತು ನಿನಗೆ ಬರುವ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ.
14 ಇಗೋ, ಇವರೆ ಾ್ಲ ಕೂಳೆಯಂತಿರುವರು, ಬೆಂಕಿಯು ಅವರನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುವುದು;
ಾಲೆಯ ರಭಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು;
ಅದು ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಂಡವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕುಳಿತರೆ ಾ ಾಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯೂ ಅಲ್ಲ.
15 ನೀನು ಪ್ರ
ಾಸಪಟ್ಟವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೀ ಾಗುವವು.
ನಿನ್ನ
ಾಲ್ಯ ದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರ
ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ;
ಚದರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಡುವರು. ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಲು ಒಬ್ಬ ನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

48
1ಇ

ಂಡ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾ್ರ ಯೇಲೆಂಬ ಹೆಸರಿನವರೂ, ಯೆಹೂದ ವಂಶೋತ್ಪ ನ ್ನರೂ ಆದ
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ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಾಮದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ನಿಜ.
ಆದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳು ಸತ್ಯಕೂ್ಕ, ಧಮರ್ಕೂ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿಲ್ಲ.
2 ಇವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದವರು ಎಂದುಕೊಂಡು,
ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನವನೇ ಎಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ.
ಆತನ ಹೆಸರೋ ಸಕಲ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದು.
3
ಾಕೋಬನ ಮನೆತನವೇ, ಕೇಳು, ಈವರೆಗೂ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ೌದು, ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟವು, ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು.
ಾನು ತಟ್ಟ ನೆ ನಡೆಸಲು ಅವು ನೆರವೇರಿದವು.
4 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹಟ ಾದಿ
ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತನ ನರವು ಕಬಿ್ಬಣ, ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಾಮ್ರ ಎಂದು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
5 ಆದುದರಿಂದಲೇ, “ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಿಗ್ರ ಹವು ನಡೆಸಿದೆ, ನನ್ನ ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರ ಹ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರ ಹ
ಇವುಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ” ಎಂದು
ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾನು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು.
6 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದಿಯ ಾ್ಲ, ನಡೆದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡು, ನಿನ್ನವರೇ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ, ನೀನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ಗುಪ್ತವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
7 ಈಗಲೇ ಉಂಟಾಗುತಿ್ತವೆ, ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, “
ದಲೇ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು” ಎಂದು,
ನೀನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದ ಾಗೆ ಈ ದಿನಕೆ್ಕ
ದಲು ಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಳಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
8 ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದೂ ಇಲ್ಲ, ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯು ತೆರೆದೇ ಇಲ್ಲ;
ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವಂಚಕನೆಂದೂ, ಗಭರ್ದಿಂದಲೇ ದೊ್ರ ೕಹಿಯೆಂದು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
9 ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆದು, ನನ್ನ ಕೀತಿರ್ಗೆ ಕಳಂಕ ಾರದಂತೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
10 ನೋಡು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಿ್ಳಯಷು್ಟ ಶೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸಂಕಟವೆಂಬ ಪುಟಕೆ್ಕ
ಾಕಿ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ನನ ಾಗಿ, ನನಗೋಸ್ಕರವೇ, ಇದನು್ನ
ಾಡುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು?
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸೆನು.
ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಕೋಬೇ, ಾನು ಕರೆದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಾನೇ ಪರ ಾತ್ಮ ನು,
ಾನೇ ಆದಿಯೂ, ಾನೇ ಅಂತ್ಯ
13 ನನ್ನ ಕೈ ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿತು, ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಡಿತು,
ಾನು ಕರೆದ ಕೂಡಲೆ ಅವೆರಡೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ನಿಲು್ಲವವು.
14 ನೀವೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿರಿ! ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವನು
ಾರು?
ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾತ್ರ ನು, ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಆತನ ಇಷ್ಟವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಡುವನು.
15
ಾನೇ,
ಾನೇ
ಾಯಿಬಿಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಕರೆದು ಬರ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನ
ಾಗರ್ವು
ಾಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.
16 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಾನು ಗುಟಾ್ಟ ಗಿ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯು ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಈಗ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
17 ನಿನ್ನ ವಿ
ೕಚಕನೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
12
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“ ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ನಿನಗೆ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ,
ನೀನು ನಡೆಯಬೇ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು.
18 ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿತು್ತ!
ನಿನ್ನ ಸುಖವು ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ೕಮವು ಸಮುದ್ರ ದ ಅಲೆಗಳ ಾಗೂ ಇರುತಿ್ತದ್ದವು.
19 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಮರಳಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಉಸುಬಿನ
ಅಣುರೇಣುಗಳಂತೆ ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಿ ಾ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
20 ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ! ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಾರಿಹೋಗಿರಿ!
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರ ಚಾರಪಡಿಸಿರಿ.
‘ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಕೋಬನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
21 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿ ಾಗ ಅವರು ಾಹಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಅವರಿ ಾಗಿ ನೀರನು್ನ ಕಲಿ್ಲ ನೊಳಗಿಂದ ಹರಿಸಿದನು;
ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಲು ಜಲ ಾತ ಾಯಿತು.
22 “ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

49
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಕತರ್ವ್ಯ
1 ದಿ್ವೕಪನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ದೂರದ ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!
ಾನು ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದನು, ಾಯಿಯ ಉದರದಲಿ್ಲದ್ದಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
2 ನನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಹದ ಾದ ಖಡ್ಗವ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ, ತನ್ನ ಕೈ ಯ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಹುದುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ನು್ನ ಚೂ ಾದ ಾಣವ ಾ್ನ ಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಟಿ ್ಟ ಾ್ದನೆ.
3 ಆತನು ನನಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ಾನು ಪ್ರ ಾವಹೊಂದಬೇ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
4 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ ಾನು ಪಡುವ ಪ್ರ
ಾಸವು ವ್ಯ ಥರ್, ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ
ೕಗ ಾಡಿದು್ದ ಾಳೇ,
ಬರಿ ಾಳಿಯೇ.
ಆದರೂ ನನ್ನ ಾ್ಯಯವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲದೆ. ನನಗೆ ಾಭವು ನನ್ನ ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
5 ಆ ಾ, ಾನು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾನ್ಯ ನು, ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಬಲವು.
ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡಿಬರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಆತನು ಗಭರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ನ ಗಿ ರೂಪಿಸಿದನಲ್ಲವೆ.
6 ಆತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿ
ಾಡಬೇ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಕೋಬಿನ ಕುಲಗಳನು್ನ
ಉನ್ನತಪಡಿಸುವುದೂ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ರ ತ ಾದವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವುದೂ ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ವೇ ಸರಿ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾ್ಯ ಪಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕ ಾ್ನ ಗಿ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.”
7 ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನೂ, ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯ ನೂ,
ಜನದೊಡೆಯರ ಸೇವಕನೂ ಆದವನಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ವಿ ೕಚಕನೂ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆಯನೂ್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪರಿಗ್ರ ಹಿಸಿರುವುದನೂ್ನ
ಅರಸರು ನೋಡಿ
ಎದು್ದ ನಿಲು್ಲವರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.”
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ

8 ಇದೇ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ,

“ಈ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆ ಾರವ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
9 ನೀನು ಬಂದಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಿಗೆ ‘ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ‘ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊರಡಿರಿ’ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಾ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ದೇಶವನು್ನ ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಹಿಂಡು
ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಯುವುದು.
ಎ ಾ್ಲ ಬೋಳುಬೆಟ್ಟ ಗಳೂ ಕೂಡ
ಹುಲು್ಲ ಾವ ಾಗುವವು.
10 ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಾ
ಾರಿಕೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಝಳವೂ ಬಿಸಿಲೂ ಬಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸು ಾತನು ಾರಿತೋರಿಸು ಾ್ತ ನೀರು ಸಿಕು್ಕವ ಒರತೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.
11 ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಮ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ನನ್ನ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಎತ್ತರಿಸುವೆನು.
12 ಇಗೋ, ಇವರು ದೂರದಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಇಗೋ, ಇವರು ಬಡಗಲಿಂದ ಮತು್ತ ಪಡವಲಿಂದ, ಇವರು
ಸೀನೀಮ್* ದೇಶದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
13 ಆ ಾಶವೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವ ನಿಗೈ! ಭೂಮಿಯೇ, ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ! ಪವರ್ತಗಳೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವ ನಿಗೈ ಯಿರಿ!
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವನು.”
14 ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿ ಾದರೋ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ಕತರ್ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡಳು.
15 ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಡದೆ ತನ್ನ
ಲೆಕೂಸನು್ನ ಮರೆ ಾಳೇ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತರು ಮರೆ ಾಳು, ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಅಂಗೈ ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಚಿತಿ್ರ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಸ ಾ ನನ್ನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲವೆ.
17 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು† ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಳು ಾಡಿದವರು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಹೊರಟು

ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಸುತ್ತಲು ನೋಡು! ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀನು ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಭರಣವ ಾ್ನ ಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ, ವಧುವು ಒ ಾ್ಯ ಣವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ನೀನು ಇವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವಿ.
19 ನಿನ್ನ
ಾಳು ಪ್ರ ದೇಶಗಳು, ನಿನ್ನ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯು, ಕೆಟು್ಟಹೋದ ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಯು ಇವುಗಳಿಗೆ
ಏ ಾಗುವುದೆಂದು ನೋಡುವಿ.
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನುಂಗಿದವರು ದೂರ ಾಗುವರು, ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸಂಕೋಚಸ್ಥಳ ಾಗುವಿ.
20 ಸಂ ಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು,
‘ಸ್ಥಳವು ನನಗೆ ಸಂಕೋಚ, ಾನು ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಾಗುವಂತೆ ಸರಿದುಕೋ’ ಎಂದು ಆಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಾತು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.
21 ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ, ‘ನನಗೋಸ್ಕರ ಇವರನು್ನ
ಾರು ಹೆತ್ತರು?
ಾನೋ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳು, ಪುತ್ರ ಹೀನಳು, ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟಳು, ತಿರುಕಳು. ಇವರನು್ನ ಾಕಿದವರು
ಾರು?
ಆ ಾ, ಾನು ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ, ಇವರೆಲಿ್ಲದ್ದರು?’ ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.
22 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ, ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೈ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ ದೇ ಾಂತರಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತು್ತವೆನು.
18

*

49:12 ಸೀನೀಮ್ ಅಥ ಾ ಅ ಾ್ವನ್

†

49:17 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ ವವರು.
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ಅವರು ನಿನ್ನ ಕು ಾರರನು್ನ ಎದೆಗಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕು ಾತೆರ್ಯರನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಕರೆದುತರುವರು.
23 ಾಜರು ನಿನಗೆ ಾಕುತಂದೆಗಳು, ಅವರ ಾಣಿಯರು ನಿನಗೆ ಾಕು ಾಯಿಯರು ಆಗುವರು.
ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ಾಗಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಾದಧೂಳನು್ನ ನೆಕು್ಕವರು.
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು.
ನನ್ನ ನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡವರು ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
24 ಶೂರನಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?
ಭಯಂಕರನಿಂದ ಸೆರೆ ಾದವರನು್ನ
ಬಿಡಿಸಬಹುದೋ?
25 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಶೂರನ ಸೆರೆಯವರೂ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಭಯಂಕರನ ಕೊಳೆ್ಳಯೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಹೋ ಾಡುವವನ ಸಂಗಡ ಾನೇ ಹೋ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು.
26

ನಿನ್ನ ಹಿಂಸಕರು ತಮ್ಮ
ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಂತೆ
ಾಡುವೆನು, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ಾಗೆ
ಅವರು ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರುವರು.
ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚಕನು,
ಾಕೋಬ್ಯರ ಶೂರನು” ಎಂದು
ನರಜನ್ಮದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
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ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿದ ಾ್ಯ ಗಪತ್ರ ವು ಎಲಿ್ಲ?
ನನ್ನ ಾಲ ಾರರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ?
ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೋಷಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾರಿದೆನು, ನಿಮ್ಮ ದೊ್ರ ೕಹಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯನು್ನ
ಬಿಟೆ್ಟ ನು.
2 ಾನು ಬಂ ಾಗ ಏಕೆ
ಾರೂ ಾದಿರಲಿಲ್ಲ? ಾನು ಕರೆ ಾಗ ಏಕೆ ಾರೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
ನನ್ನ ಹಸ್ತವು ರ ಸ ಾರದ
ೕಟುಗೈ
ೕ? ಉದ್ಧರಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ ೕ?
1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ

ಇಗೋ, ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಾನು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣ ಾಡ ಾ್ನ ಗಿ
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ನ ಮೀನುಗಳು ಾ ಾರಿ ಸತು್ತ ಾರುವವು.
3 ಾನು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಅಂಧ ಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಗೋಣಿತಟಿ್ಟ ನ ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ.”

ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಭರವಸೆ
ಾತುಗಳಿಂದ ಸು ಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಬಲ್ಲವ ಾಗುವಂತೆ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಶಿ ತರ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಶಿ ತರಂತೆ ಾನು ಕೇಳುವ ಾಗೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಯನು್ನ
ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಿವಿಯನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಎದುರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ವಿಮುಖ ಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ.
6 ಾನು ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ, ಕೂದಲು ಕೀಳುವವರಿಗೆ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಒಡಿ್ಡದೆನು.
ಉಗುಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
7 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. ಆದ ಾರಣ ಾನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊರಗಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕಗ್ಗಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾಭಂಗಪಡ ಾರನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
8 ನನ್ನ ನೀತಿ ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾತನು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಡನೆ
ಾರು ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವರು? ಾವಿಬ್ಬರು
ಾ್ಯ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವ.
ನನಗೆ ಪ್ರ ತಿಕ ಯು ಾರು? ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ.
4 ಬಳಲಿಹೋದವರನು್ನ
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ಆ ಾ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ನನ್ನ ನು್ನ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವವನು ಾರು?
ಇಗೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರ ದಂ ಾಗುವರು. ಅವರನು್ನ ನುಸಿಯು ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.
10 ನಿ
್ಮಳಗೆ ಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟು್ಟ ಆತನ ಸೇವಕನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವರು?
ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಾರು?
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಾಮದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ತನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
11 ಓಹೋ, ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಉರಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲಯೂ, ನೀವು ಹತಿ್ತಸಿದ ಕೊಳಿ್ಳ ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದರೂ ನಡೆಯಿರಿ.
ಇಗೋ, “ನನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಿಮ ಾಗುವ ಗತಿಯು ಇದೇ, ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಾಯುವಿರಿ.”

51
ಚೀ

ೕನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ರಕ್ಷಣೆ
ಾಲಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ನೀವು ಾವ ಬಂಡೆ
ಳಗಿಂದ ಒಡೆದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರೋ,
ಾವ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಅಗೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟರೋ ಆ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ.
2 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆತ್ತ ಾರಳನೂ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿರಿ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಬ್ಬ ನೇ ಇ ಾ್ದಗ
ಾನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದು, ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದೆನು.
3 ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನ ಾಳು ಪ್ರ ದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸು ಾರಿಸಿ,
ಾಡುನೆಲವನು್ನ ಏದೆನ್ ಉ ಾ್ಯ ನದಂತೆಯೂ, ಬೀಳುಭೂಮಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ವನದ
ಾಗೆ
ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಹಷರ್, ಉ ಾ್ಲಸ, ಸೊ್ತೕತ್ರ, ಾನಧ ್ವನಿ ಇವು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವವು.
4 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ನನಿ್ನಂದ ಹೊರಡುವುದು, ನನ್ನ ಾ್ಯಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಾ್ನ ಗಿ
ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
1 ನೀತಿಯನು್ನ ಹಿಂ

5 ನನ್ನ

ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಾಯರ್ವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ವಿ ೕಚನಕಿ್ರ ಯೆಯು ತಲೆದೋರಿದೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ತವು
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದು,
ದಿ್ವೕಪನಿ ಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ತ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಾದಿರುವರು.
6 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿರಿ.
ಆ ಾಶವು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಚದರಿ ಹೋಗುವುದು, ಭೂಮಿಯು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರ ದಂ ಾಗುವುದು,
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಸೊಳೆ್ಳ ಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಾಯುವರು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿ ೕಚನಕಿ್ರ ಯೆ
ೕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಭಂಗವೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಧಮರ್ವನ್ನರಿತು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಜನರೇ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ಮನುಷ ್ಯರ ದೂರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಅವರ ದೂಷಣೆಗೆ ಅಂಜದಿರಿ.
8

ನುಸಿಯು ಅವರನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ತಿಂದು ಾಕುವುದು, ಹುಳವು ಅವರನು್ನ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆ
ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಧಮರ್ದ ಾಯರ್ ೕ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
ನನ್ನ ವಿ ೕಚನ ಕಿ್ರ ಯೆಯು
ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು.”
9 ಯೆಹೋವನ ಭುಜವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಬಲವನು್ನ ತಂದುಕೋ!
ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ, ತ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಂತೆ ಈಗಲೂ ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ,
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ರಹಬನು್ನ* ಛೇದಿಸಿ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ತಿವಿದುಬಿಟ್ಟವನು ನೀನಲ್ಲ ೕ?
10 ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ, ಮ ಾ ಾಗರದ ಜಲ ಾಶಿಯನೂ್ನ ಬತಿ್ತಸಿ ವಿಮುಕ್ತ ಜನರು ಾದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ,
ಸಮುದ್ರ ದ ತಳವನು್ನ ಾಗರ್ವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದವನು ನೀನಲ್ಲ ೕ?
11 ಯೆಹೋವನು ವಿ
ೕಚಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ
ಡನೆ ಚೀ
ೕನಿಗೆ ಸೇರುವರು.
ಹ ಾರ್ನಂದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು,
ರೆಯೂ ಕರಕರೆಯೂ ತೊಲಗಿಹೋಗುವವು.
12 ಾನೇ, ಾನೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವವನು.
ಮತ್ಯ ರ್ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, ಹುಲಿ್ಲ ನ ಗತಿಗೆ ಬರುವ ನರಜನ್ಮದವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ನೀನು ಎಂಥವನು?
13 ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ, ಭೂಲೋಕವನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ ಾ?
ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾಣವನು್ನ ಹೂಡುವ ಹಿಂಸಕನ ಕೊ್ರ ೕಧಕೆ್ಕ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅಂಜುತಿ್ತೕ ಾ?
ಆ ಹಿಂಸಕನ ಕೊ್ರ ೕಧವು ಎಲಿ್ಲ ಇದೆ?
14 ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಕುಗಿ್ಗರುವವನು ಾಯನು, ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯನು,
ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನು. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಷು್ಟ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ರೇಗಿಸುವ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ,
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಾಮಧೇಯ.
16 ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಚೀ
ೕನಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ, ನನ್ನ
ಕೈ ಯ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುದುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನ ರೋಷ ಾತೆ್ರ

17 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟ

ಾತೆ್ರ ಯಿಂದ ಕುಡಿದ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ,
ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ, ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!
ಭ್ರ ಮಣಗೊಳಿಸುವ ಆ ಾನದ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟ ನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ ಕುಡಿದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
18 ಅವಳು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅವಳನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾಕಿದ ಆ ಸಕಲ ಕು ಾರರಲಿ್ಲ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವವನು ಒಬ್ಬ ನೂ ಇಲ್ಲ.
19 ನಿನಗೆ ಈ ಎರಡು ಾಧೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಂ ಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ?
ಾಶ ೕ, ಸಂ ಾರ ೕ, ಾಮ ೕ, ಶಕಿ್ತ
ೕ.
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೇಗೆ ಸಂತೈ ಸಲಿ?
20 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರ ತಪಿ್ಪದವ ಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ, ಚೌಕದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನ ರೋಷವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಗದರಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಕಷು್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
21 ನೀನು ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗಿದಿ್ದ. ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದಿ್ದ.
ಆದರೆ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಇದನು್ನ ಕೇಳು.
22 ನಿನ್ನ ಕತರ್ನೂ, ತನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವ ನಿನ್ನ ದೇವರೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ, ಭ್ರ ಮಣಗೊಳಿಸುವ ಾನದ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಬಟ್ಟಲನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.
ಅದನು್ನ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
23 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸುವವರ ಕೈ ಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಅವರು ನಿನಗೆ, ‘ನೀನು ಬಿದು್ದಕೋ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ತುಳಿಯು ಾ್ತ ಹೋಗುವೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಲು,
*
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ಾದುಹೋಗುವ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ನು್ನ ನೆಲವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಬೀದಿಯ ಮಣ್ಣ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡಿಕೊಂಡೆಯ ಾ್ಲ.”
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆ
1 ಚೀ
ೕನೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ!
ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೋ!
ಇಂದಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧರೂ, ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರೂ ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಧೂಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೋ! ಎದು್ದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋ!
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಚೀ
ೕನ್ ಪುತಿ್ರ ಯೇ, ನಿನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಯ ಬಂಧನವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೋ!
3 ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ ಾಭಪಡೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾರಿದೆನು,
ಹಣತಕೊ್ಕಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆನು.”
4 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜನರು
ಟ್ಟ ದಲು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾದರು.
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಾಧೆಪಡಿಸಿದರು.”
5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈಗಲೂ ಅನ್ಯರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ
ಸೆರೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರು ಾಗ
ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮ ನಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಆಳುವವರು ೌದ್ರ ದಿಂದ ಅರಚು ಾ್ತರೆ.*
ನನ್ನ ಾಮವು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ.
6 ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಾಮದ ಮಹತ್ತನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಹೀಗೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದವನು ಾನೇ. ೌದು ಾನೇ” ಎಂದು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ
ಾಡುವೆನು.
7 ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ವರೆಪಡು ಾ್ತ, ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಂದು, ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾರುವ ದೂತನ
ಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ ಾಗಿವೆ!
ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ, ಶುಭದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಂದು, ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ, “ನಿನ್ನ ದೇವರು
ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಚೀ
ೕನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
8 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ಾವಲು ಾರರ ಕೂಗು! ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ ಯು ಾ್ತರೆ. ಯೆಹೋವನು
ಚೀ
ೕನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡುವರು.
9 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಳುಪ್ರ ದೇಶಗಳೇ, ತಟ್ಟ ನೆ ಜಯ
ೕಷ ಾಡಿ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ ಯಿರಿ!
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಾಹುವನು್ನ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ದಿಕಿ್ಕನವರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡುವರು.
11 ತೊಲಗಿರಿ, ತೊಲಗಿರಿ, ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ, ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ,
ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಹೊರುವವರೇ, ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಿ!
12 ನೀವು ಅವಸರದಿಂದ ಹೊರಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ, ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಬಲ ಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲ ಾಗಿಯೂ ಾಯುವನು.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಶ್ರ ಮೆ, ಾ್ರ ಣ ಾ್ಯ ಗ ಅದರ ಪ್ರ ತಿಫಲ
ಾಥರ್ ಾಗುವನು.
ಅವನು ಉನ್ನತ ಾಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಮಹೋನ್ನತ ಪದವಿಗೆ ಬರುವನು.
13 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಕೃ

*
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14 ಅವನ ಮುಖವು ಸಕಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಖಕಿ್ಕಂತಲೂ,

ಅವನ ರೂಪವು ಎ ಾ್ಲ ನರಜನ್ಮದವರ ರೂಪಕಿ್ಕಂತಲೂ ವಿ ಾರ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ಅನೇಕರು ಹೇಗೆ ಹೆದರಿದರೋ,
15 ಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಚಕಿತ ಾಗುವರು.
ಅರಸರೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಸುದಿ್ದಯೇ ಇಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವರು, ಎಂದೂ ಕೇಳದೇ ಇರುವ ವಿಷಯವನು್ನ
ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
1

53

ಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರು ನಂಬಿದ್ದರು? ಯೆಹೋವನ ಾಹುವು
ಾರಿಗೆ
ಗೋಚರ ಾಗಿತು್ತ?
2 ಒಣನೆಲದೊಳಗೆ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಸಿಯಂತೆಯೂ, ಬುಡದಿಂದ ಒಡೆಯುವ ಚಿಗುರಿನ ಾಗೂ
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದನು.
ಅವನಲಿ್ಲ ಾವ ಅಂದಚಂದಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಾವು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ನೋಡತಕ್ಕ ಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ
ಾಣಲಿಲ್ಲ.
3 ಅವನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನು, ಮನುಷ ್ಯರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು,
ಸಂಕಟಪಡುವವನು, ಾ್ಯ ಧಿಪೀಡಿತನು, ಜನರು ಮುಖವನು್ನ ಓರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಧಿ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದವನೂ
ಆಗಿದ್ದನು.
4 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಾ್ಯ ಧಿಗಳನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು; ಅವನು ಹೊತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ
ಸಂಕಟವೇ ೌದು,
ಾ ಾದರೋ ಅವನು ದೇವರಿಂದ
ಾಧಿತನು, ಪೆಟು್ಟ ತಿಂದವನು, ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನು ಎಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
5 ನಮ್ಮ ದೊ್ರ ೕಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಾಯ ಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು
ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ನು;
ನಮಗೆ ಸು ೕಮವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದನು; ಅವನ
ಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.
6 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಹೋಗಿದೆ್ದವು, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು;
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ದೋಷಫಲವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು.
7 ಅವನು ಾಧೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡನು, ಾಯಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ;
ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಯಂತೆಯೂ, ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ೌನ ಾಗಿರುವ ಕುರಿಯ
ಾಗೂ ಇದ್ದನು,
ಾಯಿ ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಹಿಂಸೆಯ ಾ್ಯ ಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ ್ಟ ನು, ಆ ಾ, ಇವನು ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟಿ ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ದೊ್ರ ೕಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಪೆಟು್ಟ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತ ಾ್ಲ ಎಂದು ಅವನ ಾಲದವರಲಿ್ಲ
ಾರು ಮನಮುಟಿ್ಟ ಮರುಗಿದರು?
9 ಅವನು
ಾವ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಾಯಲಿ್ಲ ಾವ ವಂಚನೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
ಅವನು ಸ ಾ್ತಗ ದುಷ್ಟರ ಮಧೆ್ಯ ಪುಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಅವನನು್ನ ಹೂಣಿಟ್ಟರು.
10 ಅವನನು್ನ ಜಜು್ಜವುದು ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಆತನು ಅವನನು್ನ
ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದ ಾಧಿಸಿ
ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡನು,
ಇವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ನೋಡುವನು,
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗುವನು,
ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಇವನ ಕೈ ಯಿಂದ ನೆರವೇರುವುದು;
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11 ತನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಶ್ರ ಮೆಯ ಫಲವನು್ನ ಕಂಡು ತೃ ಪ್ತ

ಾಗುವನು; ಧ ಾರ್ತ್ಮ ಾದ ನನ್ನ ಸೇವಕನು
ತನ್ನ ಾನದ ಮೂಲಕ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಧಮರ್ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತರುವನು;
ಅವರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
12 ಇವನು ಇಂಥವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಇವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಸಂಗಡ ಾಲು ಕೊಡುವೆನು,
ಇವನು ಬಲಿಷ್ಠರೊಡನೆ ಸೂರೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವನು; ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಾರೆಯೆರೆದು, ಮರಣಹೊಂದಿ,
ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಂದಿಗೆ ತನ್ನ ನೂ್ನ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು,
ಬಹು ಜನ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳ ಾಪವನು್ನ ಹೊರು ಾ್ತ ಅವರಿ ಾಗಿ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿದನು.

54
ಚೀ
ೕನಿನ ಮುಂದಿನ ವೃ ದಿ್ಧಯೂ ವೈ ಭವವೂ
1 “ಹೆರದವಳೇ, ಬಂಜೆಯೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವ ನಿಗೈ! ಪ್ರ ಸವ ವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸದವಳೇ, ಆನಂದ ಸ್ವರವೆತಿ್ತ
ಕೂಗು!
ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
2 ನಿನ್ನ ಗು ಾರದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸು, ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸದ ಪರದೆಗಳು ಹರಡಲಿ, ಸಂಕೋಚಪಡಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಉದ್ದ ಾಡಿ ಗೂಟಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು.
3 ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವಿ; ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜನಭರಿತ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವರು.
4 “ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾಚಿಕೆಪಡದಿರು, ನಿನಗೆ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗದು;
ೌವನದಲಿ್ಲ ನಿನ ಾದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಿ, ವೈ ಧವ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಿಂದೆಯು
ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಾರದು.
5 “ನಿನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನೇ ನಿನ್ನ ಪತಿ, ಆತನ ಹೆಸರು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು ನಿನ್ನ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಸವರ್ಲೋಕದ ದೇವರೆಂಬ
ಾಮಧೇಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವನು.
6 ನೀನು ತ್ಯ ಜಿಸಿದ ಮನನೊಂದ ಹೆಂಡತಿ, ೌದು, ತ್ಯ ಜಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾದ ನನ್ನ
ೌವನ ಾಲದ ಪತಿ್ನ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ದೇವರ ನುಡಿ.
7 “ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು, ಮ ಾ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
8 ತಟ್ಟ ನೆ ಉಬಿ್ಬ ಹರಿಯುವ ಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ
ಾತ್ರ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು,
ಾಶ್ವತ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು” ಎಂದು ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚಕ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
9 “ನಿನ್ನ ನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿದು್ದ ನನಗೆ ನೋಹನ ಾಲದ ಜಲಪ್ರಳಯದಂತಿದೆ; ಇಂತಹ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪುನಃ ಆವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನೋ ಾಗೆಯೇ ಾನು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಇನು್ನ ಕೋಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾವು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿ
ಾವು; ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗದು, ಸ ಾ ಾನದ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕದಲದು ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸುವ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
11 ಕುಗಿ್ಗದವಳೇ, ಾಳಿಯ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಗುರಿ
ಾದವಳೇ, ಾರೂ ಸಂತೈ ಸದವಳೇ,
ಇಗೋ, ಇಂದ್ರ ನೀಲಮಣಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನೀ ಾಂಜನದ
ಾರೆಯಿಂದ ಕಟು್ಟವೆನು.
12 ನಿನ್ನ ಶಿಖರಗಳನು್ನ
ಾಣಿಕ್ಯ ಗಳಿಂದ, ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಪದ್ಮ ಾಗಗಳಿಂದ,
ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಮನೋಹರ ರತ್ನ ಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸುವೆನು.
13 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಿ ತ ಾಗಿರುವರು, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸು ೕಮ ಾಗುವುದು.
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ಧಮರ್ವೇ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ; ನೀನು ಹಿಂಸೆಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವಿ, ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಾಶನವು
ದೂರ ಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಾರದು.
15 ನೋಡು,
ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ;
ಾರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೋ ಅವರು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವರು.
16 ಕೇಳು, ಕೆಂಡವನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ಉಪಯುಕ್ತ ಾದ ಆಯುಧವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಕ ಾ್ಮರನನು್ನ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದವನು ಾನೇ,
ಾಳು ಾಡುವ ಕೆಡುಕನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ ಾನೇ.
17 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ
ಾವ ಆಯುಧವೂ ಜಯಿಸದು; ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ನೀನು ಖಂಡಿಸುವಿ.
14

ಈ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರ ಾ್ವ ಸ ವೂ, ಾನು ದಯ ಾಲಿಸುವ ಸದ್ಧಮರ್ಫಲವೂ ಆಗಿದೆ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

55
ಯೆಹೋವನ ಕರೆ
1 “ಎಲೈ, ಾ
ಾರಿದ ಸಕಲಜನರೇ, ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ, ಹಣವಿಲ್ಲದವನು ಸಹ ಬರಲಿ!
ಬನಿ್ನರಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಊಟ ಾಡಿರಿ! ಬಂದು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ, ಾಲನೂ್ನ ಹಣಕೊಡದೆ, ಕ್ರ ಯವಿಲ್ಲದೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
2 ಆ ಾರವಲ್ಲದ್ದಕೆ ್ಕ ಹಣವನು್ನ ಏಕೆ ವ್ಯ ಥರ್
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳಿಸದ ಪ ಾಥರ್ಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತವನು್ನ
ವೆಚ್ಚ ಾಡುವುದೇಕೆ?
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಉಂಡು ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡಿರಿ.
3 ಕಿವಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರಿ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ;
ಆಲಿಸಿದರೆ ಬದುಕಿ ಾಳುವಿರಿ.
ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಕೃ ಾವರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
4 ಇಗೋ, ಾನು ಅವನನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ ಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಾಯಕನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದೆನು.
5 ಎಲೈ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಅವನಂತೆ ನೀನೂ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಕರೆಯುವಿ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ವೈ ಭವ
ಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಜ ಾಂಗವು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಓಡಿಬರುವುದು.
6 ಯೆಹೋವನು ಸಿಕು್ಕವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿರಿ,
ಆತನು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಆತನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಿರಿ.
7 ದುಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡಲಿ, ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಲಿ;
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ಆತನು ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವನು;
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಲಿ, ಆತನು ಮ ಾಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ಾಗರ್ಗಳು ನನ್ನ
ಾಗರ್ಗಳಲ್ಲ.
9 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಎಷು್ಟ ಉನ್ನತ
ೕ, ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳೂ,
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ಅಷು್ಟ ಉನ್ನತ ಾಗಿವೆ.
10 ಮಳೆಯೂ, ಹಿಮವೂ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬಿದು್ದ, ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೋಯಿಸಿ, ಹಸರುಗೊಳಿಸಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿ,

ಯೆ ಾಯನು 55:11

1057

ಯೆ ಾಯನು 56:11

ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಬೀಜವನು್ನ, ಉಣು್ಣವವನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸಿದ ಹೊರತು ಹೇಗೆ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಸುಮ್ಮ ನೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ,
11 ಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ
ಾತು, ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ,
ಾನು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೈ ಗೂಡಿಸಿದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
12 ನೀವು ಆನಂದಭರಿತ ಾಗಿ ಹೊರಡುವಿರಿ, ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಾಗಿ ಬರುವಿರಿ;
ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡುವವು.
13 ಮುಳಿ್ಳ ಗೆ ಬದ ಾಗಿ ತು ಾಯಿಯೂ, ದತೂ್ತರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಾಗಿ ಸುಗಂಧವೂ ಬೆಳೆಯುವವು;
ಆ ವನವು ಯೆಹೋವನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಗುರು ಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದಿರುವುದು.”

56
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದ
1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಧಮರ್ವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವಿ ೕಚನಕಿ್ರ ಯೆಯು ಬೇಗನೆ ಬರುವುದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಾಯರ್ವು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ
ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುವುದು.
2 ಈ ವಿಧಿಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಧನ್ಯ ನು; ಇದನೆ್ನೕ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡದೆ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸು ಾ್ತ ಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಕೈ ಾಕದ ಾನವನು
ಾಗ್ಯ ವಂತನು.
3 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ವಿದೇಶೀಯನು, ‘ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಅಗಲಿಸುವನು’ ಎಂದು ಾತ ಾಡದಿರಲಿ;
ಮತು್ತ ನಪುಂಸಕನು, ‘ಅ
್ಯೕ, ಾನು ಗೊಡು್ಡಮರ’ ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದಿನಗಳೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ನನಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದುದನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ
5 ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ
ಾ್ರ ಾರಗ ಳಗೆ ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಶಿಲೆಯನಿ್ನಟು್ಟ
ಹೆಣು್ಣಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮೇ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು;
ೌದು, ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದ ಾಶ್ವತ ಾಮವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು.
6 ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯರಲಿ್ಲ
ಾರು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ
ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನನಗೆ ಾಸ ಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡದೆ
ನನ್ನ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿಯು ಾ್ತರೋ
7 ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ನನ್ನ
ಾ್ರ ಥರ್ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೂ, ಯಜ್ಞಗಳೂ ನನಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಾಗುವವು;
ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಾ್ರ ಥರ್ ಾಲಯ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯೇನೆಂದರೆ,
‘ ಾನು ಕೂಡಿಸಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹಲವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು’ ” ಎಂಬುದೇ.
ಅಧಿಪತಿಗಳ ಅ ಾ್ಯ ಶೆ, ಜನರ ದೇವದೊ್ರ ೕಹ, ಇವುಗಳ ಖಂಡನೆ
ಾಡಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜಂತುಗಳೇ, ನುಂಗಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ!
10 ಇವರ ಾವಲು ಾರರು ಕುರುಡರು, ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ;
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೊಗಳ ಾರದ ಮೂಕ ಾಯಿಗಳು, ನಿದೆ್ರ ಯ ಾ್ನಶಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕನವರಿಸುವ
ಾಯಿಗಳು.
11 ಇವು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ ಾಯಿಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಾಕು ಎನಿಸದು.
9 ಅರಣ್ಯ ದ ಸಕಲ ಮೃ ಗಗಳೇ,
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ಇಂಥವರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯತಕ್ಕವರೋ! ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ತನ್ನ
ಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
12 “ಬನಿ್ನರಿ, ಾನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತರಿಸುವೆನು, ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಮದ್ಯ ವನು್ನ ಕುಡಿಯುವ;
ಾಳೆಯೂ ಈ ದಿನದಂತೆ ಕೇವಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹರಟೆ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
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ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ, ಾರೂ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಾರರು; ಸದ್ಭಕ್ತರು ಗತಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಆ ಾ, ಶಿಷ್ಟರು ಕೇಡಿನಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಾರೂ
ೕಚಿಸರು.
2 ಇವರು ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ;
ನೀತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ದೀಘರ್ನಿ ಾ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
1 ಸಜ್ಜ ನರು

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
ಾಟ ಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ,
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಮತು್ತ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಯ ಸಂ ಾನದವರೇ, ನೀವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನರಿ!
4
ಾರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿ ವಿನೋದಪಡುತಿ್ತೕರಿ?
ಾರನು್ನ ನೋಡಿ ಾಯಿದೆರೆದು ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಚಾಚುತಿ್ತೕರಿ?
5 ಏ ಾ ಮರಗಳ ತೋಪುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಮದವೇರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬೆಟ್ಟದ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವ ನೀವು
ದೊ್ರ ೕಹದ ಸಂ ಾನವೂ, ಸುಳಿ್ಳನ ಸಂತತಿಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
6 ಕೆಟ್ಟ ಸಂ ಾನವೇ, ಹೊಳೆಯ ನುಣು ಾದ ಕಲು್ಲಗಳೇ ನಿನಗೆ ಗತಿ, ಅವುಗಳೇ ನಿನ್ನ ಾಲು;
ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸುರಿದು, ಾನ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಿ್ದ.
ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ ಕೋಪವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದೇ?
7 ಮಹೋನ್ನತ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಂಚವನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ, ಯಜ್ಞ ಾಡಲು ಆ ಬೆಟ್ಟ ವನೆ್ನೕರಿದಿ್ದ.
8 ಾಗಿಲಿನ ಮತು್ತ ನಿಲುವಿನ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ನೀನು ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಮಂಚದ ಗವಸಣಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು,
ಅದನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕೊಟು್ಟ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
ಅವರ ಸಂಗಮವನು್ನ ಆಶಿಸಿ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
9 ಬಹು ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತೈ ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪರ ಾಜನ* ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ದೂರ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದ; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಳದವರೆಗೂ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
10 ನೀನು ನಡೆದು ನಡೆದು ಆ
ಾಸಗೊಂಡರೂ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಹೊಸ ಬಲವನು್ನ ತಂದುಕೊಂಡಿ; ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಸೋತುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
11 ನೀನು
ಾರಿಗೆ ಹೆದರಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತು ನನಗೆ
ೕಸ ಾಡಿದಿ?
ಈ ದೊ್ರ ೕಹಕೂ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ! ನೀನು ನನಗೆ ಅಂಜದೆ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ
ಸುಮ್ಮ ನೆ ಇದ್ದದೆ್ದೕ ಾರಣವಲ್ಲವೇ?.
12 ಾನು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ವನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರುವೆನು, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳು ನಿನಗೆ ನಿಷ್ಪ
ೕಜನ.
್ರ
13 ನೀನು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನೀನು ಕೂಡಿ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನದ್ಧರಿಸಲಿ.
ಆದರೆ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಉಸಿರು ಅದನು್ನ ಒಯು್ಯ ವುದು.
ನನ್ನ ನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವವನೋ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತವನು್ನ
ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
ಹೊಂದುವನು.
3

*
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ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡುವವರಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ
ಾಕಿರಿ, ಾಕಿರಿ, ಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಿ ಾಡಿರಿ;
ನನ್ನ ಜನರ ಾರಿ
ಳಗಿಂದ ಅಡಚಣೆಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಒಂದು ಾಣಿಯು
ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
15 ಸದಮಲನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಾಶ್ವತಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿ ಾಸಿ
ಾದ ಮಹೋನ್ನತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಉನ್ನತಲೋಕವೆಂಬ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ
ಾನು, ಜಜಿ್ಜಹೋದ ದೀನಮನದೊಂದಿಗೆ
ಇದು್ದಕೊಂಡು,
ದೀನನ ಆತ್ಮ ವನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜಹೋದವನ ಮನಸ್ಸ ನೂ್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
16 ಾನು ಸವರ್ ಾ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಯ ತನಕ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳೆ್ಳನು,
ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಆತ್ಮ ವೂ, ಾನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ಜೀವವೂ ನನಿ್ನಂದ ಕುಂದಿಹೋ ಾವು.
17 ನನ್ನ ಜನರು
ಾಭವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಹೊಡೆದೆನು,
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ರೋಷಭರಿತ ಾಗಿದೆ್ದನು;
ಅವರೋ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೋರಿದ ಾಗೆಯೇ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
18 ಅವರ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿ ನಡೆಸು ಾ್ತ ಅವರಿಗೆ,
ಅವರಲಿ್ಲ ನ ದುಃಖಿತರಿಗೆ, ಆದರಣೆಯನು್ನ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು.”
19 ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಯಿಯ
ೕಗ್ಯ ಫಲ ಾಗಿರುವ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವ ಾಗಿ,
“ದೂರದವನಿಗೂ ಸಮೀಪದವನಿಗೂ ೕಮವಿರಲಿ,
ಸು ೕಮವಿರಲಿ, ಾನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
20 ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದ ಸಮುದ್ರ ದಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅದು ಸುಮ್ಮ ನಿರದು, ಅದರ ತೆರೆಗಳು ಕೆಸರನೂ್ನ, ಹೊಲಸನೂ್ನ ಾರುತ್ತಲಿರುತ್ತವೆ.
21 “ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ನನ್ನ ದೇವರು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
14 “ಮಣು್ಣ
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ನಿಜ ಾದ ಉಪ ಾಸ
1 ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಕೂಗು, ಸಂಕೋಚಪಡಬೇಡ,
ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಧ ್ವನಿಗೈ ದು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.
ಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು.
2 ಅವರಂತು ದಿನದಿನವೂ ನನ್ನ ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದು, ನನ್ನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತರೆ;
ತನ್ನ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಧಮರ್ವ ಾ್ನಚರಿಸುವ ಜ ಾಂಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ,
ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ ನನಿ್ನಂದ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.
3 “ ಾವು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ, ನೀನು ಏಕೆ ಕಟಾ ಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ,
ನೀನು ಗಮನಿಸದಿರುವುದೇಕೆ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಉಪ ಾಸದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಳುಗಳನು್ನ ದುಡಿತಕೆ್ಕ
ಎಳೆಯುತಿ್ತೕರಿ.
4 ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪ ಾಸದ ಫಲವೇನೆಂದರೆ, ಾ್ಯ ಜ ್ಯ, ಕಲಹ, ಕೇಡಿನ ಗುದು್ದ ಇವುಗಳೇ. ನೀವು ಈಗ
ಾಡುವ ಉಪ ಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಉನ್ನತಲೋಕಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟ ಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
5 ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಉಪ ಾಸದಿನವು ಇಂಥದೊ್ದೕ,?
ಒಬ್ಬ ನು

ಂಡಿನಂತೆ ತಲೆಯನು್ನ
ಆಸನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು

ಬೊಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು

ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನೂ್ನ

ಮತು್ತ

ಬೂದಿಯನೂ್ನ
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ಉಪ ಾಸ ಎನು್ನತಿ್ತೕರೋ?
6 ನೋಡಿರಿ, ಕೇಡಿನ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದು, ನೊಗಹೊರಿಸುವ ಹುರಿಯನು್ನ ಕಳಚುವುದು,
ಜಜಿ್ಜ ಹೋದವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು, ನೊಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುರಿಯುವುದು,
7 ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನು್ನ ಹಂಚುವುದು, ಅಲೆಯುತಿ್ತರುವ ಬಡವರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು,
ಬೆತ್ತಲೆಯವರನು್ನ ಕಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೊದಿಸುವುದು, ನಿನ್ನಂತೆ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ
ಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ
ಮುಖತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು,
ಇವುಗಳೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಉಪ ಾಸ ವ್ರ ತವಲ್ಲವೇ.
8 ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಉದಯದಂತೆ ಮೂಡಿ ಬರುವುದು,
ನಿಮ್ಮ ೕಮವು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ವು ನಿಮಗೆ ಮುಂಬಲ ಾಗಿರುವುದು,
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲ ಾಗಿರುವುದು.
9 ಆಗ ನೀವು ಕೂಗಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಕೊಡುವನು,
ರೆಯಿಟು್ಟ ಕರೆದರೆ, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ”
ಅನು್ನವನು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ ನೊಗವನು್ನ, ಇನೊ್ನಬ್ಬರನು್ನ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ ತೋರುವ ಬೆರಳನು್ನ,
ಕೆಡುಕಿನ ನುಡಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
10 ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ, ಕುಗಿ್ಗದವರ ಆಶೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ,
ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಉದಯಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಧ ಾರವು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿ
ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಾಗುವುದು.
11 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿತ್ಯ ವೂ ನಡೆಸು ಾ್ತ,
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು;
ನೀವು ತಂ ಾದ ತೋಟಕೂ್ಕ, ನೀರಿಗೆ
ೕಸವಿಲ್ಲದ ಬುಗೆ್ಗಗೂ ಸ ಾನ ಾಗುವಿರಿ.
12 ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾದ ನಿವೇಶನಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ ವರು.
ನೀವು ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವಿರಿ;
“ಬಿದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಜ ಾಂಗ, ಾದಿಗಳನು್ನ ತಿರು ಾಡುವ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವ ಜ ಾಂಗ”
ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ನಿಮಗುಂಟಾಗುವವು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆ
ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಗಮ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡದೆ,
ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ, ಸ್ವ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗದೆ, ಹರಟೆಹರಟದೆ,
ಯೆಹೋವನ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧದಿನವು ಉ ಾ್ಲಸಕರವೂ, ಾನ್ಯ ವೂ ಆದದೆ್ದಂದು ಘನಪಡಿಸಿದರೆ,
14 ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಉನ್ನತ ಾದ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾಕೋಬನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
13

59
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಾಪವೇ ಅಡಿ್ಡ
ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ರ ಸ ಾರದಂತಹ
ೕಟುಗೈ ಯಲ್ಲ; ಆತನ ಕಿವಿಯು ಕೇಳ ಾರದ
ಕಿವುಡಲ್ಲ.
2 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಗಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿವೆ;
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳೇ ಆತನು ಕೇಳ ಾರದಂತೆ ಆತನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡ ಾಗಿವೆ.
3 ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲ ಾಗಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಅಪ ಾಧದಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ;
1 ಇಗೋ,

ಾಗೆ
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ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಸು ಾ್ಳಡುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯು ಕೆಡುಕನು್ನ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
4 ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾರೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಇವರು ಶೂನ್ಯ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ; ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಶ್ರ ಮೆಯನು್ನ
ಹೆರು ಾ್ತರೆ.
5 ಾವಿನಂತೆ ಕೇಡಿನ
ಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಮರಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಜೇಡರ ಹುಳದಂತೆ ಬಲೆಯನು್ನ ನೇಯು ಾ್ತರೆ;
ಆ
ಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವವನಿಗೆ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಅದನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವುದರಿಂದ ವಿಷದ ಮರಿ
ಹೊರಡುವುದು.
6 ಇವರ ಬಲೆಯ ಾರವು ಬಟೆ್ಟ
ಾಗದು, ಇವರು ನೇಯ್ದದು್ದ ಹೊದಿಕೆ ಾಗದು;
ಇವರ ಾಯರ್ಗಳು ಅಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳು, ಇವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ್ಕರವೇ ತುಂಬಿದೆ.
7 ಇವರ
ಾಲುಗಳು ಕೇಡನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಓಡುತ್ತವೆ, ಇವರು ನಿರಪ ಾಧಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು
ಆತುರಪಡು ಾ್ತರೆ,
ಇವರ
ೕಚನೆಗಳು ಅಧಮರ್ದ
ೕಚನೆಗಳೇ, ಇವರು ಹೋದ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ನಷ್ಟವೂ, ಾಶನವೂ
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ;
8 ಇವರು ಸ ಾ ಾನದ
ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅರಿಯರು, ಇವರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಾ್ಯಯವೂ ಇಲ್ಲ,
ತಮ್ಮ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಡೊಂಕು
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವರು ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಅರಿಯರು.
9 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯ ಯನಿಣರ್ಯವು ನಮಗೆ ದೂರ ಾಗಿದೆ. ಆತನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಾಯರ್ವು
ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಬೆಳಕನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಆವರಿಸಿದೆ,
್ಯೕತಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವ ಾವು
ಅಂಧ ಾರದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.
10 ಕುರುಡರಂತೆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ತಡವರಿಸಿ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ, ೌದು, ಕಣಿ್ಣಲ್ಲದವರ ಾಗೆ ತಡ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ,
ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲಿ್ಲ ಸಂಜೆಯಂತೆ ಎಡವುತೆ್ತೕವೆ, ಪುಷ್ಟರ* ನಡುವೆ ಸತ್ತವರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
11

ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಡಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ, ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಮುಲುಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕವೆ;
ಾವು ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದು,
ಆತನ ರಕ್ಷಣ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವುದು.
12 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ಗಳು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ, ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾ ಕೊಡುತ್ತವೆ;
ನಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಲೇ ಇವೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಾವೇ ಬಲೆ್ಲವು.
13 ೌದು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಪಿ್ಪ ನಡೆದು ಆತನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ್ದೕವೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ದೊ್ರ ೕಹವನೂ್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕವೆ, ಹೃ ದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿ
ಆಡಿದೆ್ದೕವೆ.
14 ಾ್ಯ ಯವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ, ಧಮರ್ವು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ,
ಸತ್ಯ ವು ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ, ಯ ಾಥರ್ತ್ವವು ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರದು.
15 ಸತ್ಯ ವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಡನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ವನು ಸೂರೆ
ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನು ಕ್ರ ಮ ಕೈ ಗೊಂಡದು್ದ
ಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ಯಯವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯ ಸನಗೊಂಡನು; ಉ ಾ್ಧರಕ ಾದ
ಾವ ಪುರುಷನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡು ಸ್ತಬ್ಧ ಾದನು;
ಆಗ ಆತನ ಸ್ವಹಸ್ತವೇ ಆತನಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಾಧನ ಾಯಿತು, ಆತನ ಧಮರ್ವೇ ಆತನಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.
17 ಅವನು ನೀತಿಯನು್ನ ವಜ್ರಕವಚವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಕಿಕೊಂಡು, ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಶಿರ ಾ್ತ ಣವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು;
್ರ
16

*
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ರೋಷವೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಉಡುಪು ಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೇಡನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಕಿಕೊಂಡನು.
18 ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಲಿ್ಲಟ ್ಟ ಕೊ್ರ ೕಧವನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿ, ತನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ,
ಅವರವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವನು; ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ
ನೀಡುವನು.
19 ಹೀಗಿರಲು ಪಶಿ್ಚಮದವರು ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ ಹೆದರುವರು, ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನವರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗೆ
ಅಂಜುವರು;
†ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯ ಾಗೆ ಆತನು ರಭಸದಿಂದ
ಬರುವನಷೆ್ಟ.
20 “ಒಬ್ಬ ವಿ
ೕಚಕನು ಚೀ
ೕನಿಗೂ, ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ
ಾಕೋಬ್ಯರ ಬಳಿಗೂ ಬರುವನು”,
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಾನಂತೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ನೋಡಿರಿ;
“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವೂ, ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಗೆ ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾತುಗಳೂ,
ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಾಯಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಸಂ ಾನದ
ಾಯಿಂ ಾಗಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮುಂದಿನ ಮ ಾವೈ ಭವವು
1 ಏಳು, ಪ್ರ ಾಶಿಸು, ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ.
2 ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆವರಿಸಿದೆ, ಾಗರ್ತ್ತಲು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದೆ;
ನಿನ್ನ ಮೇ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ಉದಯಿಸುವನು, ಆತನ ತೇಜಸು್ಸ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುವುದು.
3 ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೆರೆದು ಬರುವವು, ಅರಸರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಉದಯಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವರು.
4 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಸುತ್ತಲು ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪುಕೂಡಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬರು ಾ್ತರೆ;
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ದೂರದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸು ಾ್ತರೆ, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕಂಕುಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಬರು ಾ್ತರೆ.
5 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರ ಮ ಪಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಹಷಿರ್ಸಿ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವುದು;
ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಾ್ಯ ಾರದ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯು ನಿನಗೆ ಅತಿ ಾದ ಾಭತರುವುದು. ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು,
ಜ ಾಂಗಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
6 ಉಷ್ಟ ಸಮೂಹವೂ, ಮಿ ಾ್ಯ ನಿನ ಮತು್ತ ಏಫದ ಾ್ರ ಯದ ಒಂಟೆಗಳೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವವು;
್ರ
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಧೂಪವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೆಬದಿಂದ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ
ಸು್ತತ ್ಯಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾರುವರು.
7 ಕೇ ಾರಿನ ಹಿಂಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೂಡುವವು; ನೆ ಾ
ೕತಿನ ಟಗರುಗಳು ನೀನು ಾಡುವ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲಿಸುವವು.
ಅವು ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವವು; ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನನ್ನ
ಆಲಯವನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.
8 ಆ ಾ, ದಿ್ವೕಪನಿ ಾಸಿಗಳೂ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ!
ಮೇಘದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ತ್ವರೆಪಡುವ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಾರಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಇವರು ಾರು?
9 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ವೈ ಭವಪಡಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳು,
ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮಮಹತಿ್ತನ ನಿಧಿಯೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ ಸನಿ್ನಧಿಯ
ಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳ ಸಮೇತ ದೂರದಿಂದ ತರುವುದರಲಿ್ಲ ಮುಂ ಾಗುತಿ್ತವೆ.
10 ವಿದೇಶೀಯರು ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ ವರು, ಅವರ ಅರಸರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು;
†

59:19 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಧ ್ವಜವನು್ನ ಎತು್ತವನು.
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ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದು, ನನ್ನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
11 ಜ ಾಂಗಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ತರುತಿ್ತರುವರು.
ಅವುಗಳ ಅರಸರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವರು; ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳು ಹಗಲಿರುಳೂ ಮುಚ್ಚದೆ
ಸ ಾ ತೆರೆದಿರುವವು.
12 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದ ಜ ಾಂಗ ಮತು್ತ ಾಜ್ಯ ಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು;
ೌದು, ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾ ಾಗಿ
ಹೋಗುವವು.
13 ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಭೂಷಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತು ಾಯಿ, ತಪಸಿ, ತಿಲಕ ಈ ವೃ ಕ್ಷರೂಪ ಾದ ಲೆಬನೋನಿನ
ಮಹಿಮೆಯು ನಿನ ಾಗುವುದು;
ನನ್ನ ಾದಸನಿ್ನಧಿಯ ಮಂದಿರವನು್ನ ವೈ ಭವಪಡಿಸುವೆನು.
14 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದವರ ಸಂ ಾನದವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಗಿ್ಗಬಗಿ್ಗ ಬರುವರು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ನಿನ್ನ ಾಲಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯ ಚೀ
ೕನ್ ಎಂದು ಕೊಂ ಾಡುವರು.
15 ನಿ ಾಸಿಗಳು ತ್ಯ ಜಿಸಿದ, ದೆ್ವೕಷಕಿ್ಕೕ ಾದ,
ಾರೂ ಾದುಹೋಗದ ನಿನಗೆ ಾನು,
ನಿತ್ಯ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಲತ ಾಂತರದವರೆಗೆ ಉ ಾ್ಲಸಕರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
16 ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳ
ಲೆಕೂ ಾಗುವಿ, ಾಜರು ನಿನಗೆ
ಲೆಯೂಡಿಸುವರು;
ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನಿನ್ನ ವಿ ೕಚಕನು,
ಾಕೋಬ್ಯರ ಶೂರನು ಎಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
17 ಾಮ್ರಕೆ ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಚಿನ್ನವನು್ನ, ಕಬಿ್ಬಣಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ
ಾಗಿ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಮರವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾಮ್ರ ವನು್ನ, ಕಲು್ಲಗಳ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಒದಗಿಸುವೆನು;
ಾ ಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ, ಧಮರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ್ಕರದ ಸುದಿ್ದಯೇ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದು, ನಿನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗ ಳಗೆ ಭಂಗ ಾಶನಗಳ
ಾತೆರ್ಯೇ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ಆಗ ದೇವರಕ್ಷಣೆಯು ನನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳು, ದೇವಸೊ್ತೕತ್ರ ವು ನನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.
19 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿರುವ ಪ್ರ ಾಶವು ಸೂಯರ್ನದಲ್ಲ; ಚಂದ್ರ ನು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ
ಕಳೆಗುಂದುವುದಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ ್ರ ಾಶವು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ತೇಜಸು್ಸ.
20 ನಿನ್ನ ಸೂಯರ್ನು ಇನು್ನ ಮುಳುಗನು, ನಿನ್ನ ಚಂದ್ರ ನು ತೊಲಗನು;
ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ ್ರ ಾಶ ಾಗಿರುವನು, ನೀನು ದುಃಖಿಸುವ ದಿನಗಳು ಕೊನೆ ಾಗುವುದು.
21 ನಿನ್ನ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸದ್ಧಮಿರ್ಗ ಾಗಿರುವರು; ನನ್ನ ಪ್ರ ಾವಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾನು ನೆಟ್ಟ ಸಸಿ
ಾಗಿಯೂ,
ಸ

18

ನನ್ನ ಕೈ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿಯೂ ದೇಶವನು್ನ ಸ ಾ ಅನುಭವಿಸುವರು.
22 ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಒಂದು ಕುಲ ಾಗುವುದು, ಅಲ್ಪ ನಿಂದ ಬಲ ಾದ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಕು್ಲಪ್ತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಬಲುಬೇಗನೆ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.

61
ಚೀ
ೕನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾ ಾ್ದನಗಳು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು;
ಮನಮುರಿದವರನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದನು್ನ, ಬಂದಿಗಳಿಗೆ
ಕದ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
1

2

ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭವಷರ್, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದಿನ ಇವುಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ಚುರಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
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ದುಃಖಿತರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವುದಕೂ್ಕ, ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಶೋಕಿಸುವವರಿಗೆ ಬೂದಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಶಿರೋಭೂಷಣ,
ದುಃಖವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆನಂದತೈ ಲ, ಕುಂದಿದ ಮನಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಉ ಾ್ಸಹ ಸೊ್ತೕತ್ರ ದ ವಸ್ತ ್ರ ಇವುಗಳನು್ನ
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಕಿದ ನೀತಿವೃ ಕ್ಷಗಳು ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇವರಿ ಾಗುವುದು.
4 ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾದ ನಿವೇಶನಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟ ವರು,
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಳುಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಪುನಃ ಎಬಿ್ಬ ಸುವರು, ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಾ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡುವರು.
5 ಆಗ ವಿದೇಶೀಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು, ಅನ್ಯರು ನಿಮಗೆ
ಉಳುವವರೂ ಮತು್ತ ತೋಟ ಾರರೂ ಆಗುವರು.
6 ನೀ
ೕ ಯೆಹೋವನ
ಾಜಕರೆಂಬ ಬಿರುದನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಸೇವಕರು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು;
ಜ ಾಂಗಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಅವುಗಳ ವೈ ಭವವನು್ನ ಪಡೆದು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
7 ನಿಮ ಾದ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಎರಡರಷು್ಟ
ಾನವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ; ಾಚಿಕೆಪಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವರು;
ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎರಡರಷ್ಟ ನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು; ಇವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.
8 ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ, ಅ ಾ್ಯ ಯವನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.*
3

ಾನು ಇವರ ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
9 ಇವರ ಸಂ ಾನವು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತ ಾಗುವುದು, ಇವರ ಸಂತತಿಯು ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯರಲಿ್ಲ
ಹೆಸರುಗೊಳು್ಳವುದು.
ಇವರನು್ನ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ವಂಶವು ಇದೇ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.
10 ಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪರ ಾನಂದಪಡುವೆನು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವುದು.
ವರನು ಾಸಿಂಗವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ, ವಧುವು ತನ್ನ ನು್ನ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಾಗೂ,
ಆತನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಧಮರ್ವೆಂಬ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
11 ಭೂಮಿಯು ತನೊ್ನಳಗಿಂದ
ಳಕೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ, ತೋಟವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ
ಳೆಯಿಸುವ ಾಗೆ,
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಧಮರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನೂ್ನ
ಳೆತು
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡುವನು.

62
ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ಾಗಿ ಯೆ ಾಯನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಚೀ
ೕನಿನ ಧಮರ್ವು ಪ್ರ ಾಶಗೊಳು್ಳವ ತನಕ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ರಕ್ಷಣೆಯು ದೀವಿಟಿಗೆಯಂತೆ
ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುವವರೆಗೆ,
ಾನು
ೌನ ಾಗಿರದೆ ಚೀ
ೕನಿನ ಹಿತವನು್ನ ಲ ಸುತಿ್ತರುವೆನು;
ೌನ ಾಗಿರದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ೕಮವನು್ನ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
2 ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ವನು್ನ, ಸಕಲ ಾಜರು ನಿನ್ನ ವೈ ಭವವನು್ನ ನೋಡುವರು;
ಯೆಹೋವನ ಾಯಿ ನೇಮಿಸಿದ ಹೊಸ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
3 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾದ ಕಿರೀಟ ಾಗಿಯೂ,
ನಿನ್ನ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲಿ್ಲ
ಾಜಶಿರೋಭೂಷಣ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ.
1

*

61:8 ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ, ಅ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅಥ ಾ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದ ವಸು್ತಗ

ಂದಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ
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ನೀನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ “ತ್ಯ ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು” ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ “ನಿಜರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶ” ಎಂಬ
ಹೆಸರು ಇನು್ನ ಇರದು;
ನೀನು “ನನ್ನ ಉ ಾ್ಲಸಿನಿ*” ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ, ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ “ವಿ ಾಹಿತೆ†” ಎಂಬ ಹೆಸ ಾಗುವುದು;
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ ವಿ ಾಹ ಾಗುವುದು.‡
4

5 ಯುವಕನು ಯುವತಿಯನು್ನ ವರಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು §ನಿನ್ನ ನು್ನ ವರಿಸುವರು;

ವರನು ವಧುವಿನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.
6 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅವರು ಹಗಲೂ, ಇರುಳೂ ೌನ ಾಗಿರರು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವರೇ,
7 ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿ, ಲೋಕಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವ ತನಕ ನಿಮಗೂ ವಿ ಾಮ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ,
ಅತನಿಗೂ ವಿ ಾಮ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.
8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಯ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
“ನಿನ್ನ ದವಸವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಶ್ರ ಮಿಸಿ ಪಡೆದು
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅನ್ಯರು ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
9 ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಕುಪೆ್ಪ ಾಕಿದವರೇ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.
ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ತಂದವರೇ ಅದರ ರಸವನು್ನ ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಊರ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಾದು ಬನಿ್ನರಿ, ಾದು ಬನಿ್ನರಿ,
ಜನರಿಗೆ ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿ ಾಡಿರಿ, ಾಜ ಾಗರ್ವನು್ನ ಎತ್ತರಿಸಿರಿ, ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ.
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ!
11 “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಮೀಪ ಾಯಿತು, ಯೆಹೋವನು ದಯ ಾಲಿಸುವ ಬಹು ಾನವು ಆತನ
ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಚೀ
ೕನೆಂ ಾಕೆಗೆ ಹೇಳಿರಿ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
12 ನಿನ್ನ ಜನರು, “ಪರಿಶುದ್ಧಜನರು, ಯೆಹೋವನು ವಿ
ೕಚಿಸಿದವರು” ಎಂದು ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು,
ನಿನಗೋ, “ಪತಿಯು ವರಿಸಿ,* ತ್ಯ ಜಿಸದ ಪಟ್ಟಣ” ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರುವುದು.

63
ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವುದು
ಆ ಾ, ರಕ್ತವಣರ್ದ ಉಡುಪನಿ್ನಟು್ಟ, ಘನವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮ ಾ ೌಯರ್ಯುಕ್ತ ಾಗಿ
ಮೆರೆಯು ಾ್ತ,
ಎದೋಮಿನ ಬೊಚ್ರ ದಿಂದ ಬರುವ ಇವನು ಾರು?
ಸ ಾ್ಯ ನು ಾರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವವನು, ರ ಸಲು ಸಮಥರ್ನು ಆದ ಾನೇ.
2 ನಿನ್ನ ಉಡುಪು ಏಕೆ ಕೆಂ ಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಸ್ತ ಗಳು ಾ್ರ ಯನು್ನ ತುಳಿಯುವವನ ಬಟೆ್ಟಯ
ಾಗಿರುವುದು
್ರ
ಏಕೆ?
3 ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಜ ಾಂಗದವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ತುಳಿದೆನು, ರೋಷವೇರಿದವ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕಿದೆನು;
ಅವರ ಜೀವಸತ್ವ ನನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿದಿದೆ, ನನ್ನ ಉಡುಪನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
4 ಏಕೆಂದರೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದಿನವು ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ, ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಿ
ೕಚಿಸುವ
ವಷರ್ವು ಒದಗಿತು್ತ.
1

*

62:4 ಉ ಾ್ಲಸಿನಿ ಎಫಿ್ಸಬ್.

ಮದಲಿಂಗಿತಿ್ತಯಂತೆ ಇರುವಿ.

†
§

62:4 ವಿ ಾಹಿತೆ ಬೂ್ಯಲ್.

62:5 ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉಂಟು

‡

62:4 ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ ವಿ ಾಹ ಾಗುವುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ

ಾಡಿದವನು.

*

62:12 ವರಿಸಿ, ಅಥ ಾ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ.
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ಾನು ನೋಡಲು ಸ ಾಯಕರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಾವ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಸ್ತಬ್ಧ ಾದೆನು;
ಆಗ ನನ್ನ ಸ್ವಹಸ್ತವೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಾಧನ ಾಯಿತು, ನನ್ನ ೌದ್ರ ವೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.
6 ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ರೋಷವೇರಿದವ ಾಗಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಾರವನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆನು.
5

ಕೃ ಾ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

ಾ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸು್ತತ ್ಯಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ,
ಆತನು ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ, ಕೃ ಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ
ಮಹೋಪ ಾರವನೂ್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.
8 “ನಿಜ ಾಗಿ ಇವರು ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು,
ೕಸ ಾಡ ಾರರು” ಎಂದು ಆತನು ಅಂದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕ ಾದನು.
9 ಅವರು ಶ್ರ ಮೆಪಡುತಿ್ತರು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆತನೂ ಶ್ರ ಮೆಪಟ್ಟ ನು; ಆತನ ಸಮು್ಮ ಖದ ದೂತನು ಅವರನು್ನ
ರ ಸಿದನು;
ತನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಮಮತೆಯಿಂದಲೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ, ಪು ಾತನ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೊರು ಾ್ತ ಬಂದನು.
10 ಅವ ಾದರೋ ಎದುರುಬಿದು್ದ ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದರು; ಆದುದರಿಂದ ಆತನು
ಾಪರ್ಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಶತು್ರ ಾಗಿ ಾನೇ ಅವರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿದನು.
11 ಆಗ ಆತನ ಜನರು* ಪು ಾತನ ಾದ
ೕಶೆಯ ಾಲವನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದರು, “ತನ್ನ
7 ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ

ಜನವೆಂಬ ಮಂದೆಯನು್ನ ಕುರುಬರ ಸಹಿತ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ ಾತನು
ಎಲಿ್ಲ?
12 ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವನಿ್ನರಿಸಿ,
ೕಶೆಯ ಬಲಗೈ
ಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಘನಹಸ್ತವನೂ್ನ
ಮುಂದುವರೆಸು ಾ್ತ
ತನ್ನ ಹೆಸರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರೆದುರಿಗೆ ಜಲ ಾಶಿಯನು್ನ ಇ ಾ್ಭ ಗ ಾಡಿ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ?
13 ಾಗರದ ತಳಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ? ಕುದುರೆಯು ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು
ಮುಗ್ಗರಿಸಲಿಲ್ಲ.
14 ತಗಿ್ಗಗೆ ಇಳಿಯುವ ದನಗ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಅವರನು್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ಕರೆತಂದಿತು;
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿದಿ.
15 ಆ ಾಶದಿಂದ ನೋಡು, ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ಘನವೂ ಆದ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಿಂದ ಲ ಸು;
ನಿನ್ನ ಉ ಾ್ಸಹವೆಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಾಹಸ ಾಯರ್ಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಿನ್ನ ಕರುಳ ಮರು ಾಟವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಕನಿಕರವನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿದಿ್ದ.
16 ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾಗಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ;
ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ನ ್ನರಿಯನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಗುರುತಿಸನು;
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ; ನೀನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ‘ನಮ್ಮ ವಿ ೕಚಕನು’ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
17 ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಅಲೆಯುವಂತೆ ಏಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕ?
ಾವು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡದ ಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿನಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ
ಾಧ್ಯ ಾದ ಕುಲಗಳಿ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗು.
18 ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ಈಗ ನಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳು ಅದನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
19 ನಿನ್ನ ದೊರೆತನಕೆ್ಕ ಎಂದಿಗೂ ಒಳಪಡದೆ, ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಧರಿಸದೆ ಇರುವ ಜನರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.†
*

63:11 ಆತನ ಜನರು ಆತನು ಅಥ ಾ ದೇವರು
ಾಲದಿಂದಲೂ ಾವು ನಿನ್ನ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

†

63:19 ನಿನ್ನ

ಾಮವನು್ನ ಧರಿಸದೆ ಇರುವ ಜನರ

ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪು ಾತನ
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ಾ, ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೀಳಿ ಇಳಿದು ಬರ ಾರದೇ!
ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವು ಉಂಟಾಗಿ ಪವರ್ತಗಳು ಅಗಲಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
2 ಒಣಗಿಡಕೆ್ಕ ಹತು್ತವ ಕಿಚಿ್ಚನ ಪ್ರ ಾರ, ನೀರನು್ನ ಕುದಿಸುವ ಬೆಂಕಿ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ,
ನಿನ್ನ
ಾಮಮಹತ್ತನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ದಶರ್ನದಿಂದ
ನಡುಗಿಸ ಾರದೇ!
3 ೌದು, ನೀನು
ದಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಮೀರಿದ ಭಯಂಕರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದು,
ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನ ದಶರ್ನದಿಂದ ನಡುಗಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!
4 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿರೀ ಸುವವನಿಗೆ
ಾಯರ್ಕತರ್ ಾದ
ಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಆದಿಯಿಂದ
ಾರೂ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಾರ ಕಿವಿಗೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಾರ ಕಣೂ್ಣ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
5 ಧಮರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವರಿಗೆ
ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗಿದಿ್ದ;
ನಮ್ಮ ಮೇ ಾದರೋ ರೋಷಗೊಂಡಿದಿ್ದ; ಆದರೂ ಾಪದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿರುವ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾದೀತೇ?
6 ಾವೆಲ್ಲರು ಅಶುದ್ಧನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೊಲೆಯ ಬಟೆ್ಟಯಂತಿವೆ;
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲೆಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ.
7 ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಲು ಾ್ರ ಣ ತಂದುಕೊಳು್ಳವವನು ಎಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ;
ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ ವಶ ಾಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
8 ಈಗ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ
ಾಗಿದಿ್ದ;
ನೀನು ಕುಂ ಾರನು, ಾವು ಜೇಡಿಮಣು್ಣ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ಅತಿರೋಷಗೊಳ್ಳದಿರು, ನಮ್ಮ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಬೇಡ; ಎಲೈ,
ಕತರ್ನೇ, ಕಟಾ ಸು, ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
10 ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾ ಾಗಿವೆ, ಚೀ
ೕನು ಬೀ ಾಗಿದೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
11 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸುಂದರ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟು್ಟ ಬಿಟಿ್ಟದೆ,
ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗಿವೆ.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವಿ
ೕ?
ಸುಮ್ಮ ನಿರುವಿ
ೕ? ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕುಗಿ್ಗಸುವಿ
ೕ?”

65
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ
1 “ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರಿಗೂ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಸಿಕಿ್ಕದೆನು,
ನನ್ನ ಾಮವನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸದ ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ, ‘ಇಗೋ, ಾನಿದೆ್ದೕನೆ! ಾನಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎನು್ನತಿ್ತದೆ್ದನು.
2 ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದು, ಮನಸು್ಸ ಬಂದ ಾಗೆ ದು ಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಜನರನು್ನ ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೈ ಚಾಚಿ
ಕರೆದೆನು.
3 ಈ ಜನರು ವನಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ
ಾಡು ಾ್ತ, ಇಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ ನನ್ನ ನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಣಕು ಾ್ತರೆ.
4 ಗೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಕಳೆಯು ಾ್ತ, ಹಂದಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತ,
ಅಸಹ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಾರನು್ನ ತಮ್ಮ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಬಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರು ಾ್ತರೆ.
5 ಅವರು, ‘ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಡ, ಾನು ಮಡಿವಂತನು, ನೀನು ಸೇರತಕ್ಕವನಲ್ಲ’ ಎನು್ನ ಾ್ತ,
ಅಂತು ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕು ಾ್ತ, ನನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ
ಹೊಗೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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ಇಗೋ, ಇದೆ ಾ್ಲ ಾಸನ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿದೆ, ಾನು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸುಮ್ಮ ನಿರ ಾರೆನು;
ಅದರ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಇವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಾಕುವೆನು;
7 ಇವರೂ ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀನೈ ಸಿ ನಡೆಸಿದ ಅಪ ಾಧ
ಾಯರ್ದ ಫಲವನು್ನ ಅದರ ಅಳತೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಇವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸುರಿಯುವೆನು” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ರಸ ದೊರೆಯಬಹು ಾದ
ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲನು್ನ ಒಬ್ಬ ನು ನೋಡಿ,
‘ ಾಳು ಾಡಬೇಡ, ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ
ೕಜನವಿದೆ’ ಎನು್ನವಂತೆ,
ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದು, ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳು ಾಡ ಾರದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು,
9
ಾಕೋಬಿನಿಂದ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವೆನು, ಯೆಹೂದ ವಂಶದಿಂದ ನನ್ನ ಪವರ್ತಗಳ ಸ್ವತಿ್ತನ
ಸಂತತಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು,
ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ಆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
10 ಆಗ ನನ್ನ ಭಕ್ತಜನರ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಾರೋನು ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಾವ ಾಗಿಯೂ,
ಆಕೋರಿನ ತಗು್ಗ ದನದ ಹಕೆ್ಕ ಾಗಿಯೂ ಇರುವವು.
11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದು, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವನು್ನ ಮರೆತು, ಶುಭ ಾಯಕ ದೇವತೆಗೆ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ,
ಗತಿ ಾಯಕ ದೇವತೆಗೆ ಮದ್ಯ ವನು್ನ ಬೆರಸಿದ ನಿಮಗೆ ಕತಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಗತಿ ಾಗ ಾಡುವೆನು.
12 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಗೆ ಬೀಳುವಿರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲೆಗೊಳ ಾಗಿ ಬೀಳುವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಕೂಗಲು ನೀವು
ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ನಡೆಸಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.”
13 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಊಟ ಾಡುವರು,
ನೀವು ಹಸಿದಿರುವಿರಿ;
ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಕುಡಿಯುವರು, ನೀವು ಾಹಗೊಳು್ಳವಿರಿ;
ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು, ನೀವು ಆ ಾಭಂಗಪಡುವಿರಿ.
14 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಹೃ ದ
ಾನಂದದಿಂದ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ ಯುವರು,
ನೀ ೕ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯಿಂದ
ರೆಯಿಟು್ಟ, ಹೃ ದಯದ ಾತನೆಯಿಂದ ಗೋ ಾಡುವಿರಿ.
15 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಆಪ್ತಜನರು ಶಪಿಸುವ
ಾಪದ ಾ ಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದು;
ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
16 ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ದ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಇನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳದೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಸತ್ಯ ಸಂಧ ಾದ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಸತ್ಯ ವಂತ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವನು.
ನೂತನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ

17 “ಇಗೋ, ನೂತನ ಆ

ಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವೆನು;
ದಲಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಾರೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳರು, ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಾರದು.
18 ಾನು
ಾಡುವ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹಷರ್ಗೊಂಡು ಸ ಾ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ;
ಆ ಾ, ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸದ ನಿ ಾಸವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಅದರ ಜನರನು್ನ ಹಷರ್ಭರಿತರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.
19 ಾನೂ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆನು, ಅದರ ಜನರಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಗೊಳು್ಳವೆನು.
ರೋದನ ಶಬ್ದವೂ, ಪ್ರ ಾಪಧ ್ವನಿಯೂ ಅಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸವು.
20 ಕೆಲವು ದಿನ
ಾತ್ರ ಬದುಕತಕ್ಕ ಕೂ ಾಗಲಿ, ವೃ ದ್ಧ ಾಗಲಿ ಅಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ;
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ಯುವಕನು ನೂರು ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಾಯನು, ಾಪಿಷ್ಠನಿಗೂ ನೂರು ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಾಪ ತಗಲದು.
21 ಅಲಿ್ಲ ನ ಜನರು ಾವು ಕಟಿ್ಟದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಾಸಿಸುವರು, ಾವು
ಾಡಿದ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳ
ಫಲವನು್ನ ಾವೇ ಅನುಭವಿಸುವರು.
22 ಒಬ್ಬ ನು ಕಟಿ್ಟದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬ ನು ಾಸಿಸನು; ಒಬ್ಬ ನು
ಾಡಿದ ತೋಟದ ಫಲವು ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನಿಗೆ
ವಶ ಾಗದು;
ನನ್ನ ಜನರ ಆಯುಸು್ಸ ವೃ ಕ್ಷದ ಆಯುಸಿ್ಸ ನಂತಿರುವುದು; ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಆ ಾಯವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು.
23 ಅವರು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ದುಡಿಯರು, ಅವರಿಗೆ ಹುಟು್ಟ ವ ಮಕ್ಕಳು
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗರು.
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರ ಸಂ ಾನವಷೆ್ಟ; ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹುದಿನವಿರುವರು.
24 ಆಗ ಅವರು ಬೇಡುವುದರೊಳಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು; ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಕೇಳುವೆನು.
25 ತೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ಮೇಯುವುದು, ಸಿಂಹವು ಎತಿ್ತನಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವುದು, ಾವಿಗೆ ಧೂಳೇ
ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾರೂ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಾಳು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

66
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮತು್ತ ನಿರೀ
ಾ್ತನೆ:
“ಆ ಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂ ಾಸನ, ಭೂಮಿಯು ನನಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಡುವಿರಿ?
ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಎಂಥದು?
1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ

ಾದಪೀಠ. ನೀವು ನನಗೆ ಇನೆ್ನಂ ಾ, ಮನೆಯನು್ನ

2 ಇವುಗಳನೆ್ನ

ಾ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಯೇ ನಿಮಿರ್ಸಿತು, ೌದು, ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಉಂಟಾದವು.
ಕಟಾ ಸುವವನು ಎಂಥವನೆಂದರೆ ದೀನನೂ, ಮನಮುರಿದವನೂ ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ
ಭಯಪಡುವವನೂ ಆಗಿರುವವನೇ.
3 ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸುವವನು ನರಬಲಿಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ; ಕುರಿಯನು್ನ ಕಡಿಯುವವನು ಾಯಿಯ
ಕತ್ತನು್ನ ಮುರಿಯು ಾ್ತನೆ;
ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡುವವನು ಹಂದಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ; ಧೂಪ ಾಕುವವನು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಇವರು ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಆನಂದಿಸು ಾ್ತರೆ;
4 ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಾನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕುತಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಅಂಜುತಿ್ತದ್ದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು;
ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಕೂಗಿ ಾಗ ಾರೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಾನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಇವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ನಡೆಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.”
ಾನು

5 ಯೆಹೋವನ

ಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರೇ, ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು,
“ಯೆಹೋವನು ಮಹಿಮೆಪಡಲಿ, ನಿಮ ಾಗುವ ಉ ಾ್ಸಹವನು್ನ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ;
ಅವರಿಗಂತು ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು.
6 ಇಗೋ, ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗದ್ದಲದ ಶಬ್ದ! ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಶಬ್ದ!
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ಶಬ್ದ!
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ಆ ಾ, ಬೇನೆ ತಿನು್ನವುದರೊಳಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಯಿತು, ಪ್ರ ಸವವೇದನೆ ಇನು್ನ ಾಣದಿರುವಲಿ್ಲ ಗಂಡು
ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
8 ಇಂ ಾ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಾರು ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ? ಇಂ ಾ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕಂಡವ ಾರು?
ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಷ್ಟ ್ರ ವು ಹುಟಿ್ಟೕತೇ? ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಹೆರಲಿ ಾ್ಕದೀತೇ?

ೌದು, ಚೀ
ೕನೆಂ ಾಕೆಯು ಬೇನೆತಿಂದು ತನ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.
9 “ ಾನು ಗಭರ್ ಾ್ವರವನು್ನ ತೆರೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಸವ ಾಗದೆ ಇರಲು ಬಿಡುವೆನೆ?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
“ಪ್ರ ಸವ ಾಡಿಸುವವ ಾದ ಾನು ಗಭರ್ವನು್ನ ಮುಚೆ್ಚೕನೋ?” ಎಂದು ನಿನ್ನ ದೇವರು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
10 ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆ
ಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿರಿ,
ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ!
11 ಆಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಆಕೆಯ ಸ ಾ ಾನದ ಸ್ತನ ್ಯ ವನು್ನ ಕುಡಿದು
ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವೆವು ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ೌದು, ಆಕೆಯ ವೈ ಭವದ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೀರು ಾ್ತ ಹಿಗು್ಗವೆವು ಎಂದು ಆಕೆ
ಂದಿಗೆ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ
ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.
12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಆಕೆಗೆ ಸುಖವನು್ನ ನದಿಯಂತೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ,
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ತೊರೆಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ವೈ ಭವವನು್ನ ನೀಡುವೆನು;
ನೀವು
ಾನ ಾಡುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಂಕುಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು, ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ
ನಲಿ ಾಡಿಸುವರು.
13 ಾಯಿ ಮಗನನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವೆನು;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ದುಃಖಶಮನ ಾಗುವುದು.
14 ನೀವು ಇದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಹಸಿ
ಹುಲಿ್ಲ ನಂತೆ ರಸವ ಾ್ತಗುವವು;
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಹಸ್ತವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ
ರೋಷಗೊಳು್ಳವನು.
15 ಆ ಾ, ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುವನು; ಆತನ ರಥಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿರುವವು;
ೌ ಾ್ರ ವೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟ ನು್ನ ತೀರಿಸುವನು, ಅಗಿ್ನ ಜಾ್ವಲೆಯಿಂದ ಖಂಡಿಸುವನು.
16 ಯೆಹೋವನು ಅಗಿ್ನಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ ನರಜನ್ಮ ದವರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು;
ಆಗ ಆತನಿಂದ ಹತ ಾಗುವವರು ಬಹು ಜನರು.
17 ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ತೋಟಗ ಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಹಂದಿಯ ಾಂಸವನು್ನ, ಅಶುದ್ಧಪ ಾಥರ್ವನೂ್ನ,

ಇಲಿಯನೂ್ನ ತಿನು್ನವವರು ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಂತ್ಯ ಾಣುವರು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
18 “ಅವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೂ, ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಾಡುವೆನು;
ಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ಾಷೆಯವರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವರು. 19 ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡದೆಯೂ ಇರುವ ಾಷೀರ್ಷ್, ಪೂಲ್,
ಬಿಲು್ಲ ಾರರಿಗೆ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಸ್ಥಳ ಾದ ಲೂದ್, ತೂಬಲ್,
ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಜ ಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ದೂರ ಾದ
ದಿ್ವೕಪನಿ ಾಸಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ಹತಶೇಷರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು; ಇವರು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವರು.”
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1071

ಯೆ ಾಯನು 66:24

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಶುದ್ಧ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರ ಾರ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕುದುರೆ, ತೇರು, ಪಲ್ಲಕಿ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ, ಒಂಟೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮೆಂಬ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವರು.
21 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರಲಿ್ಲ
ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಆಗತಕ್ಕವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
22 “ ಾನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ನೂತನ ಆ ಾಶಮಂಡಲವೂ ಮತು್ತ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ
ನಿಲು್ಲವ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯೂ ಾಗು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವವು.
23 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ, ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಕಲ ನರಜನ್ಮದವರೂ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವರು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
24 “ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ
ಾಡಿದವರ ಹೆಣಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು;
ಅವುಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವ ಹುಳವು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯು ಆರುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವುಗಳು ಲೋಕದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವವು.”
20
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ಯೆರೆಮೀಯನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಯೆರೆಮೀಯನು, ಅವನ ಬರಹ ಾರ ಾದ ಾರೂಕನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬರೆದದು್ದ.
ಾಜಕ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಯೆರೆಮೀಯನು, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ ಎಂಬ
ಾಜಕನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು
(ಮ ಾ ಾಜಕನಲ್ಲ, 2 ಅರಸು 22:8. ಅವನು ಅ ಾತೋತ್ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರ ಮದಿಂದ ಬಂದವನು
ಯೆರೆ 1:1).
ಾರೂಕನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಬರಹ ಾರನು ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು,
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ಅವನು ಬರೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ
ಸಂಕಲಿಸಿದ ಬರಹಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು (ಯೆರೆ 36:4,32; 45:1). ಯೆರೆಮೀಯನು ಕಣಿ್ಣೕರಿನ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು (ಯೆರೆ 9:1; 13:17; 14:17), ಾಬೆಲಿನವರ ಆಕ್ರ ಮಣದಿಂದ
ಉಂಟಾಗುವ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿ ಾದ ಅವನ ಭವಿಷ ್ಯ ಾಣಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಘಷರ್ ಾತನೆಯ
ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 626-570 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇದನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿ ಾದರೂ,
ಸಂ ಾದನೆಯು ಅ ಾದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಪುಸ್ತಕದ

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಲು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಸ್ಪಷ ್ಟ ನೋಟವನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ದೇವರ ಜನರ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ವಿ ಾನ ಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅವರೊಳಗೆ
ಇಡುವನು, ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಾಂಸದ ಹೃ ದಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗಿನ
ಅಂತಿಮ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ, ದೇಶದವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ಾಶದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕವು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುತ್ತದೆ. ಯೆರೆಮೀಯನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆ
ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದವು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಮತು್ತ ಅನೈ ತಿಕತೆಯಿಂದ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡದ
ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ ಅದರ ಾಶದ ಅನಿ ಾಯರ್ತೆಯನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು ಗುರುತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೇವರ ಕರೆ — 1:1-19
2. ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು — 2:1-35:19
3. ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂಕಷ್ಟ — 36:1-38:28
4. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ ಮತು್ತ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು — 39:1-45:5
5. ಾಷ್ಟ ್ರ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು — 46:1-51:64
6. ಐತಿ ಾಸಿಕ ಅನುಬಂಧ — 52:1-34
ಪೀಠಿಕೆ
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅ ಾತೋತ್ ಊರಿನ
ಾಜಕ ವಗರ್ದವನೂ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ
2
ಮಗನೂ ಆದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು. ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಆ ೕನನ ಮಗನೂ ಆದ
1
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ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ,
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಾಲದಿಂದ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ,
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ
ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಸೆರೆಹೋಗುವ ತನಕ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಹೊಂದು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
3

ಯೆರೆಮೀಯನ ಕರೆ

4 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
5 “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ರೂಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ಮುಂಚೆ ತಿಳಿದಿದೆ್ದನು; ನೀನು ಉದರದಿಂದ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿದೆ್ದನು. ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
6 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಅ
್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾತು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ, ಾಲಕನು” ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದೆನು.
7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ ಾಲಕನು ಎನ್ನಬೇಡ;
ಾನು
ಾರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೋ
ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿ; ಾನು ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನುಡಿಯುವಿ.
8 ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡ; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ
ಾತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ
ಾಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
10 ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದು ಮತು್ತ ಮುರಿದು ಾಕುವುದು, ಾಶ ಾಡುವುದು ಮತು್ತ ನೆಲಸಮ ಾಡುವುದು ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೂ, ಾಜ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಈ ದಿನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
ಎರಡು ದಶರ್ನಗಳು
ಇದಲ್ಲದೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಏನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ
ಾತು ನನಗೆ
ಕೇಳಿ ಬಂತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ ಾ ಾಮಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದೆನು.
12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಸರಿ
ಾಗಿ ನೋಡಿದಿ್ದ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
13 ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ, “ನೀನು ಏನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಉರಿಸುತಿ್ತರುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉಕು್ಕವ ಹಂಡೆಯನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದರ ಾಯಿ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿಕೊಂಡಿದೆ” ಅಂದೆನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಈ ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಕೇಡು ಉಕಿ್ಕ ಬರುವುದು. 15 ಇಗೋ, ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ಾಜ್ಯ ಗಳ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರೆಯುವೆನು; ಅವರು ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಊರ ಾಗಿಲುಗಳ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ, ಯೆಹೂದದ ಸಕಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮುಂದೆಯೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾ್ಯ ಾಸನಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು. 16 ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಡಿದು್ದ, ತಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳಿಗೆ* ಅಡ್ಡಬಿದ್ದ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾನು ಅವರಿಗೆ
11

ವಿಧಿಸಿರುವ ಾ್ಯಯದಂಡನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು. 17 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಎದು್ದ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಾನು
ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ; ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೆದರಿಸುವೆನು. 18 ಇಗೋ, ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು,
ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಾಜಕರು, ಾ ಾರಣ ಜನರು, ಅಂತು ದೇಶದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದ
ಪಟ್ಟಣವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಬವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಾಮ್ರ ದ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾ್ಥಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
*

1:16 ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳಿಗೆ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ.
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ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವರು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನು್ನದ್ಧರಿಸಲು
ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ

2
ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿ
1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟು್ಟ ವಂತೆ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾರು, ‘ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ನೀನು
ೌವನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ, ವಿ ಾಹ ಾಲದ ನಿನ್ನ ಪೆ್ರ ೕಮವನೂ್ನ, ನೀನು
ಬಿತ್ತನೆ
ಾಡದ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಾತಿವ್ರ ತ ್ಯ ವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಯೆಹೋವನ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿತು್ತ; ಅದನು್ನ ತಿಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಕೇಡಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವ. ಇದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.’ ”

3ಇ

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೊ್ರ ೕಹ
ಾಕೋಬನ ಮನೆತನವೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದ ಸಕಲ ಗೋತ್ರ ಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾವ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಂಡು,
ವ್ಯ ಾರ್ಚರಣೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಾವೇ ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾದರು?
6 ‘ನಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿ ಾ ಾಗಿಯೂ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಾಗಿಯೂ, ನಿಜರ್ಲ ಾಗಿಯೂ,
ೕ ಾಂಧ ಾರ ಾಗಿಯೂ,
ಾರೂ ಾದುಹೋಗದೆಯೂ,
ಾರೂ ಾಸಿಸದೆಯೂ ಇರುವ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ ಯೆಹೋವನು
ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ.
7 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಫಲವ ಾ್ತದ ಸೀಮೆಗೆ ಕರೆತಂದು, ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಮತು್ತ ಾರವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ
ಾಗೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ನೀವು ಆ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಿಸಿದಿರಿ.
8
ಾಜಕರು, ‘ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂಬುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ನನ್ನ ನು್ನ
ತಿಳಿಯಲಿ್ಲಲ್ಲ, ಾಲಕರು ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಆವೇಶದಿಂದ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
9 ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿ
್ಮಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವೆನು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರೊಂದಿಗೂ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ
ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
10 “ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿ್ವೕಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಕೇ ಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿಚಾರ ಾಡಿರಿ, ಇಂತಹ ಾಯರ್ವು
ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ನಡೆಯಿತೇ ಎಂದು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ.
11 ತನ್ನ
ದೇವತೆಗಳು ದೇವರಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾವ ಜ ಾಂಗ ಾದರೂ
ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿತೋ? ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಾದ ನನ್ನ ಬದ ಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಾರದವುಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
12 ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ಇದಕೆ್ಕ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗು, ತತ್ತರಿಸು,
ಾ ಾಗು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
13 “ನನ್ನ ಜನರು ಎರಡು ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ತಮಗೋಸ್ಕರ ತೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ತೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕೊರೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
4

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಪಗಳ ಫಲ
ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಒಬ್ಬ ಾಸನೋ? ಮನೆಯ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನೋ?

14 ಇ
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ಾದನು? ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಗಜಿರ್ಸಿ ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತವೆ, ಅವನ ದೇಶವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿವೆ, ಅವನ ಊರುಗಳು ಸುಟು್ಟ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿವೆ.
16 ನೋಫ್ ಮತು್ತ ತಹಪನೇಸ್ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು ನಿನ್ನ ನೆತಿ್ತಯನೂ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ಮೇದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
17 ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾಗರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡೆಯ ಾ್ಲ.
18 ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನೈ ಲ್* ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತೆ್ತ?
ಅಶೂ್ಶರದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಜಲವನು್ನ ಾನ ಾಡುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತೆ್ತೕ?
19 ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಿ ಸುವುದು, ನಿನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹಗಳೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಖಂಡಿಸುವವು;
ನೀನು ನನ್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿಯೂ, ಕಹಿ ಅನುಭವ ಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೋ, ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡು”
ಎಂಬುದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನ ನುಡಿ.
20 ಬಹು ಾಲದಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು, ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ “ ಾನು ಸೇವೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದ,
ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೂ, ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ನೀನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಜಾರಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
21 “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅತು್ಯ ತ್ತಮ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೆಟಿ್ಟರಲು ನೀನು ನನಗೆ
ಾಡು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯ ಕೆಟ್ಟರೆಂಬೆಗಳಂತೆ ಆಗಲು ಾರಣವೇನು?
22 ನೀನು ಬಹಳ
ೌಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಶುದ್ಧ ಾಗದೆ, ನಿನ್ನ
ಅಧಮರ್ವು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಕೊಳ ಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ” ಎಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
23 “ ಾನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಾನು ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ?
ಆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ನ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡು, ನೀನು ಾಡಿದ ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದುಕೋ. ಅತಿ್ತತ್ತ
ನೆಗೆ ಾಡುವ ಬೆದೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣು್ಣ ಒಂಟೆಯಂತಿರುವೆ.
24 ನೀನು ಮದದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಬುಸುಬುಸನೆ ಮೂಸಿ ನೋಡುವ ಅಡವಿಯ ಹೆಣು್ಣ ಾಡುಕತೆ್ತಯ
ಾಗಿದಿ್ದ; ಅದಕೆ್ಕ ಬೆದೆ ಏರಿ ಾಗ ಾವ ಗಂಡು ಕತೆ್ತಯೂ ಅದನು್ನ ಬದಿಗೆ ನೂಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ ಾ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುವವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಸಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.
25 “ನಿನ್ನ ಾಲು ಸವೆಯದಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಗಂಟಲು ಆರದಂತೆಯೂ ತಡೆದುಕೋ” ಎಂದೆನು,
ಆದರೆ ನೀನು, “ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲ, ಆಗ ಾರದು, ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ
ೕಹಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ
ಹೋಗುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
26 ಕಳ್ಳನು ಸಿಕಿ್ಕಬಿದು್ದ ಹೇಗೆ ಾಚಿಕೆಪಡುವನೋ,
ಾಗೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶವು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
ಅವರು ಮರಕೆ್ಕ, “ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ” ಎಂತಲೂ; ಕಲಿ್ಲಗೆ, “ನೀನು ಹೆತ್ತ ಾಯಿ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳುವ
ಪ್ರ ಜೆಗಳು.
ಅವರ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾಗುವರು.
27 ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖತಿರುಗಿಸದೆ ಬೆನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, “ಎದು್ದ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸು” ಎಂದು
ರೆಯಿಡುವರು.
28 ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲ? ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ ಅವು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಉದ್ಧರಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದರೆ ಏಳಲಿ!
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಷೊ್ಟೕ, ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳೂ ಅಷು್ಟ ಇವೆ.
29 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನೊ್ನಡನೆ ಏಕೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳು.
15 ಏಕೆ ಸೂರೆ

*
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ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರನು್ನ ಹೊಡೆದದು್ದ ವ್ಯ ಥರ್, ನೀವು ತಿದಿ್ದ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಹರಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯ ಕತಿ್ತಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.”
31 ನೀವು ಎಂತಹ ದುಷ್ಟ ವಂಶದವರು!
ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ
ಅರಣ್ಯ ಾಗಿಯೂ, ಾ ಾಂಧ ಾರದ ಪ್ರ ದೇಶ ಾಗಿಯೂ ಏಕೆ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು?
‘ ಾವು ಮನಬಂದಂತೆ ತಿರುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಇನು್ನ ಾರೆವು’ ” ಎಂದು ನನ್ನ ಜನರು
ಹೇಳುವುದು ಏಕೆ?
32 ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನು್ನ, ವಧುವು ತನ್ನ ಒ ಾ್ಯ ಣವನು್ನ ಮರೆಯುವುದುಂಟೇ? ನನ್ನ ಜನರೋ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ದಿನ ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತಿ ಾ್ದರೆ.
33 ಾಮವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಮುಂದುವರೆದಿದಿ್ದ! ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದುರ ಾ್ಯ ಸಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ
ನಡತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
34 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾದ ದರಿದ್ರರ ಾ್ರ ಣರಕ್ತವು ನಿನ್ನ ನೆರಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ;
ಇವರು ಕನ್ನ ಕೊರೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು ಎಂದು ನೀವು ನೆವ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಈ ಎ ಾ್ಲ ದುರ ಾ್ಯ ಸಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
35 ನೀ ಾದರೋ, “ ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ, ಆತನ ಕೋಪವು ನನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತೊಲಗಿಹೋಗಿದೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ;
“ ಾನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಾರಣ, ಇಗೋ, ಾನು ನಿನಗೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವೆನು.
36 ಹೊಸ ಹೊಸ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಏಕೆ ಅಷು್ಟ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತೕ? ಅಶೂ್ಶರದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಗೆ
ಆ ಾಭಂಗಪಟೆ್ಟ
ೕ
ಾಗೆಯೇ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವಿ.
37 ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಿ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅವುಗಳ ಮು ಾಂತರ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವು ಕೈ ಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ.
30

3
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ವಿ ಾ್ವ ಸಘಾತ
ಾ್ತನೆ, “ಗಂಡನು ತ್ಯ ಜಿಸಿದವಳು ಅವನಿಂದ ಹೊರಟು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಮೇಲೆ, ಅವಳನು್ನ
ದಲ ಗಂಡನು ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂ ಾನೇ? ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ದೇಶವು
ಕೇವಲ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲವೇ?
ಹೀಗಿರಲು ಬಹುಮಂದಿ
ಡನೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತ ಾ?
2 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಬೋಳು ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ನೋಡು,
ಾವುದರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ?
ಅರಬಿಯನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುವ ಾಗೆ ನೀನು ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಅವರಿ ಾಗಿ ಹೊಂಚು
ಾಕು ಾ್ತ ಕುಳಿತಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ದೇಶವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿದಿ್ದ.
3 ಆದ ಾರಣ ಹದಮಳೆಗೆ ಅಡಿ್ಡ
ಾಯಿತು, ಹಿಂ ಾರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ನೀನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿ ಾಗಿ
ಾಚಿಕೆಗೆಟಿ್ಟದಿ್ದ.
4 ಈಗ ನನ್ನ ನು್ನ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ
ೌವನದ ಆಪ್ತನು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ.
5 ‘ಆತನು ನಿತ್ಯ ಕೋಪ ಾಡುವವನೋ? ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕೋಪವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನೋ?’ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದ. ಇಗೋ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡಿದರೇನು? ಅನೇಕ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ
ಕೃ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವೆ.” ಎಂಬುದೇ.
1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ

ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಪಕಿ್ಕಂತ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದ ಯೆಹೂದದ ಾಪವು ಹೆಚು್ಚ
ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ? ಅವಳು ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಸೊಂ ಾಗಿ
6
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ಬೆಳೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿ ಾಗಿ ನಡೆದಳಷೆ್ಟ.
ಅವಳು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಬಂ ಾಳು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ
ಯೆಹೂದವೆಂಬ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದ ಅವಳ ತಂಗಿಯು ಇದನು್ನ ನೋಡಿದಳು. 8 ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ಅವಳನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಾ್ಯ ಗಪತ್ರ
ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಯೆಹೂದವೆಂಬ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದ ಅವಳ ತಂಗಿಯು ನೋಡಿಯೂ, ಅಂಜದೆಯೂ ಾನೂ
ಹೋಗಿ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದಳು. 9 ಕಲು್ಲ ಮರಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವುದು ಲಘುವೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕೆ ತನ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸಿದಳು. 10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಇಷು್ಟ
ದಂಡನೆ ಾದರೂ ಯೆಹೂದವೆಂಬ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದ ಅವಳ ತಂಗಿಯು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪೂಣರ್ಮನದಿಂದಲ್ಲ,
ಕಪಟದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂಬುದೇ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.
11 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೊ್ರ ೕಹಿ
ಾದ
ಯೆಹೂದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶಿಷ್ಟ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿ ಾ್ದಳೆ. 12 ನೀನು ಹೋಗಿ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಾರು,
‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಹಿಂದಿರುಗು, ಾನು ಕೋಪದ ಮುಖದಿಂದ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡೆನು, ಾನು ಕರುಣಾ ಾಲಿ, ನಿತ್ಯಕೋಪಿಯಲ್ಲ. 13 ಇದೊಂದನು್ನ ಾಡು, ನೀನು ನೋಡಿದ
ಕಡೆಯೆ ಾ್ಲ ತಿರುಗು ಾ್ತ, ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ಯರನು್ನ ಸೇರಿ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದಿ್ದ ಎಂಬುವುದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೋ’ ಇದೇ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
14 ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಪತಿ. ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ನಂತೆಯೂ, ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ
ಇಬ್ಬರಂತೆಯೂ ಆರಿಸಿ ಚೀ
ೕನಿಗೆ ಕರೆತರುವೆನು.
15 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಒಪು ್ಪವ ಾಲಕರನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾನ ಮತು್ತ
ವಿವೇಕಗಳಿಂದ
ೕಷಿಸುವರು.
16 ನೀವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಗೆ ಬಂದ ಾಲದಲಿ್ಲ, ‘ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನ ಮಂಜೂಷ’ ಇದರ
ಪ್ರ ಾ್ತವವಿರದು. ಅದು ಾಪಕಕೆ್ಕ ಾರದು,
ಾರೂ ಸ್ಮರಿಸರು, ಅದು ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂದು
ದುಃಖಿಸರು, ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳರು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
17 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನವೆಂದು ಕರೆಯುವರು; ಯೆಹೋವನ
ಾಮಮಹತ್ವದ ಾ್ಥನ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನೆರೆದು ಬರುವರು; ಅವರು ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಹೃ ದಯದ ಹಟದಂತೆ ನಡೆಯರು.
18 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ವಂಶವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದೊಡನೆ
ತೆ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು.
ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಸೀಮೆಯನು್ನ* ಬಿಟು್ಟ
ಬರುವವು.
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡುವ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನು
19 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ,
ಾನು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕ ಳಗೆ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು,
ನಿನಗೆ ಮನೋಹರ ಾದ ದೇಶವನು್ನ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಾಧ್ಯ ತೆಗಳಲಿ್ಲ
ರಮಣೀಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವೆನು; ನೀನು ನನ್ನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓರೆ ಾಗದೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ‘ತಂದೆ’ ಎನು್ನವಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
20 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಪತಿದೊ್ರ ೕಹ
ಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ
ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
21 ಆ ಾ, ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದ!
ಾವು ಡೊಂಕು ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ
ಬೇಡುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.
7

*

3:18 ಉತ್ತರ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಉತ್ತರದ ಸೀಮೆಯು ಅಶೂ್ಶಯರ್ ಮತು್ತ ಾಬೆಲ್ ಅನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ಈ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಯಿತು.
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“ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭ್ರ ಷ ್ಟತ ್ವವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆವು, ನೀನು ಯೆಹೋವನು, ನಮ್ಮ ದೇವರು.
23 ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಜಾತೆ್ರ ಯ ಗದ್ದಲದಿಂದಲೂ
ೕಸ ಾಯಿತು; ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
24 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ದುಡಿದದ್ದನೂ್ನ, ಅವರ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಾಳ್ ದೇವತೆಯು ನಮ್ಮ ಾ ಾ್ಯರಭ್ಯ ನುಂಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.
25 ಾವೇ ತಂದುಕೊಂಡ ಅವ ಾನದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರೋಣ, ನಮ್ಮ ಾಚಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಲಿ.
ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ಾಲ್ಯ ದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕವಷೆ್ಟ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಾವು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು
ರೆಯಿಡು ಾ್ತರೆ.
22

1 ಯೆಹೋವನು, “ಇ

4

ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೇ ಬರುವಿ;
ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಇನು್ನ ದಿಕು್ಕ ದೆಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನರಳುವುದಿಲ್ಲ.
2 ‘ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಸತ್ಯ, ಾ್ಯ ಯ ಮತು್ತ ಧ ಾರ್ನು ಾರ ಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡಿದರೆ,
ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನಿಂದ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಕೂ್ರರ ದಂಡನೆ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ, “ ಾಳು ಬಿದಿ್ದರುವ ನಿಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉತು್ತ ಹದ ಾಡಿ, ಮುಳು್ಳ ಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ. 4 ಯೆಹೂದದವರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯದ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ರೋಷವು ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಹೊರಟು, ಾರೂ ಆರಿಸ ಾಗದಷು್ಟ
ರಭಸ ಾಗಿ ಧಗಧಗಿಸುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
5 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಾರಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ, “ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿರಿ,
ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳ ಊರುಗಳನು್ನ ಸೇರೋಣ ಎಂದು ಕೂಗಿರಿ. 6 ಚೀ
ೕನಿನ ಕಡೆಗೆ
ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ತಡ ಾಡದೆ ವಲಸೆಹೋಗಿರಿ; ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಮತು್ತ
ೕರ ಾಶವನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು. 7 ಜ ಾಂಗದ ಾಶಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ತನ್ನ
ದೆ
ಳಗಿಂದ ಎದು್ದ, ಹೊರಟಿದೆ,
ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದು, ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಳುಬಿದು್ದ
3

ನಿಜರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶಗ ಾಗುವುವು. 8 ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪ್ರ ಾಪಿಸಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 9 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಎದೆಯು ಕುಂದುವುದು,
ಅಧಿಪತಿಗಳ ಹೃ ದಯವು ಕುಗು್ಗವುದು, ಾಜಕರು ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗುವರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬೆರ ಾಗುವರು” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
10 ಆಗ ಾನು, “ಅ
್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ,
‘ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಇವರನು್ನ ಬಹಳ
ೕಸಗೊಳಿಸಿದಿ್ದ; ಖಡ್ಗವು
ಾ್ರ ಣದ ಮಟಿ್ಟ ಗೂ ಇಳಿಯುತ್ತದ ಾ್ಲ” ಅಂದೆನು. 11 ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಈ
ಾ ಾಗುವುದು, “ಬಿಸಿ ಾಳಿಯು ಅರಣ್ಯ ದ ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೆಂಬ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ
ಬೀಸುತ್ತದೆ; ಅದು ತೂರುವುದಕೂ್ಕ, ಶೋಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆಗದು. 12 ಇಂ ಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸದಂತೆ
ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಿರು ಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ; ಈಗ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯದಂಡನೆಗಳನು್ನ
ವಿಧಿಸುವೆನು” ಎಂಬುದೇ.
13 ಇಗೋ, ಆ ಶತು್ರ ವು ಮೇಘಗ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಬರು ಾ್ತನೆ, ಅವರ ರಥಗಳು ಬಿರು ಾಳಿಯಂತಿವೆ,
ಅವನ ಅಶ್ವ ಗಳು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿವೆ! ನಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇ ೕಣ, ಾ ಾದೆವ ಾ್ಲ.
14 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೋ.
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ದು ಾಲೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ತಂಗಿರುವವು?
ಆ ಾ, ಾನ್ ನಗರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ
ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಕೇಡನು್ನ ಾರುತ್ತದೆ. 16 ಇಗೋ, ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಅರುಹಿರಿ, “ಮುತು್ತವವರು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ, ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದನಿ ಎತು್ತ ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಿರಿ. 17 ಆ ನಗರವು ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಾರಣ
ಅದನು್ನ ಹೊಲ ಾಯುವವರಂತೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. 18 ನಿನ್ನ
ನಡತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಈ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒದಗಿಸಿವೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ದುನೀರ್ತಿಯ ಫಲ, ಇದು ವಿಷವೇ;
ಹೃ ದಯದವರೆಗೂ ಏರುತ್ತದೆ.
19
ಾ, ನನ್ನ ಕರುಳು! ಕರುಳು!
ಾತನೆಪಡುತ್ತದೆ; ಆ ಾ, ನನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಪಕ್ಕಗಳು! ನನ್ನ
ಹೃ ದಯವು ನನೊ್ನಳಗೆ ತಳಮಳಗೊಂಡಿದೆ! ಾನು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರ ಾರೆ; ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವೇ, ನೀನು
ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನೂ್ನ, ಯುದ್ಧದ
ೕಷವನೂ್ನ ಕೇಳುತಿ್ತಯ ಾ್ಲ. 20 ಾಶದ ಮೇಲೆ ಾಶವು, ಒಂದರ
ಮೇಲೊಂದು ಾಶದ ಸುದಿ್ದಬರುತಿ್ತದೆ; ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಯಿತು; ತಟ್ಟ ನೆ ನಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳು, ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳು ಭಗ್ನ ಾದವು. 21 ಾನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಪ ಾಕೆಗಳನು್ನ ನೋಡಲಿ, ಎಂದಿನ ತನಕ
ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಲಿ!
22 ನನ್ನ ಜನರು ಮೂಖರ್ರು, ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿಯರು; ಮೂಢಸಂತತಿಯವರು, ಅವಿವೇಕಿಗಳು;
ದು ಾ್ಕಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರು, ಸ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ಅರಿಯರು.
ಬರಲಿರುವ ವಿ ಾಶದ ದೃ ಶ್ಯ
ಾನು ದಿವ್ಯ ಾನದಿಂದ ನೋಡಿದೆನು, ಆ ಾ! ಭೂಲೋಕವು ಾಳು ಾ ಾಗಿತು್ತ; ಆ ಾಶವನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು, ಅದರಲಿ್ಲ ಬೆಳಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 24 ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು, ಆ ಾ, ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಎ ಾ್ಲ
ಗುಡ್ಡಗಳೂ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗಿದ್ದವು. 25 ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಅ
್ಯೕ, ಜನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಾಶದ
ಸಕಲ ಪ ಗಳು ಾರಿಹೋಗಿದ್ದವು. 26 ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯು ಾ ಾಗಿತು್ತ,
ಅ
್ಯ ೕ! ಅಲಿ್ಲ ನ ಊರುಗಳೆ ಾ್ಲ ರೋ ಾಗಿ್ನಯುಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದ್ದವು.
27 ಯೆಹೋವನು, “ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಬಟ್ಟ ಬರಿ ಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಲಯ ಾಡೆನು.
28 ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಭೂಲೋಕವು ಪ್ರ ಾಪಿಸುವುದು, ಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಕ ಾ್ಪ ಗುವುದು;
ಾನು ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ,
29 ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲರೂ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡೆನು; ಇದರಿಂದ, ಹಿಂದೆಗೆಯನು” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ಸ ಾರರ ಮತು್ತ ಬಿಲು್ಲ ಾರರ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ಓಡು ಾ್ತರೆ; ಇತ್ತ
ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ,
ಅತ್ತ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತ ಾ್ತರೆ; ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪಟ್ಟಣವು
ಾವ ನಿ ಾಸಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಜರ್ನ ಾಗುತ್ತದೆ.
30 ಎಲೈ, ನಗರವೇ, ನೀನು ಸೂರೆ
ಾಗು ಾಗ ಏನು
ಾಡುವಿ? ನೀನು ರ ಾ್ತಂಬರವನು್ನ ಹೊದು್ದ
ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀ ಾಂಜನ ಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಅಗಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡರೇನು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶೃಂ ಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ವ್ಯ ಥರ್.
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದವರೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಹುಡುಕು ಾ್ತರೆ. 31 ಚೀ
ೕನ್ ನಗರವು
ಬೇನೆತಿನು್ನವವಳಂತೆ, ಚೊಚ್ಚಲಹೆರಿಗೆಯ ವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವಳ ಾಗೆ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಏದುಸಿರುಬಿಡು ಾ್ತ ಕೈ ಚಾಚಿ, “ಅ
್ಯೕ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಕೊಲೆ ಾರರಿಂದ
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಬಳಲುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
23

5
ಯೆಹೂದದವರ ಾಪಗಳು

1 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ

ಾಡು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ ನ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿರಿ;
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದನೋ?
ಇಂತಹ ಸತು್ಪರುಷನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರಿ; ಸಿಕಿ್ಕದರೆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.
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ಜನರು, “ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ” ಎಂದರೂ ಆ ಆಣೆಯು ಸುಳೆ್ಳೕ ಸುಳು್ಳ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸತ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವ ಾ್ಲ; ನೀನು ಹೊಡೆದರೂ ಅವರು ದುಃಖಪಡಲಿ್ಲಲ,್ಲ
ಸಂಹರಿಸಿದರೂ ನೀತಿ ಶಿ ಗೆ ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಕಲಿ್ಲಗಿಂತ ಕಠಿನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡದೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
4 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನು, “ಇವರು ಬಡವರು, ಮೂಖರ್ರು, ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ದೇವರ
ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿಯದವರು;
5 ಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವೆನು; ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವು
ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವರ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ ್ಯರು ಒಂದು ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು, ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
6 ಆದ ಾರಣ ಅಡವಿಯ ಸಿಂಹವು ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು, ಾಡಿನ ತೋಳವು ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುವುದು,
ಚಿರತೆಯು ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಸೀಳುವುದು.
ಅವರ ಅಪ ಾಧಗಳು ಬಹಳ, ಅವರ ದೊ್ರ ೕಹಗಳು ಅ ಾರ.
7 ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ? ನಿನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಆ ಾರಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಅವರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದರು, ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯರ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಗುಂಪುಕೂಡಿದರು.
8 ಕೊಬಿ್ಬ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡುವ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ನೋಡಿ
ೕಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
9
ಾನು ಇವುಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸ ಾರದೋ?
ಇಂತಹ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ
ತೀರಿಸದಿರುವೆನೋ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
10 “ಚೀ
ೕನೆಂಬ
ಾ್ರ
ತೋಟದ
ಾಲುಗಿಡಗಳ* ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಾಳು ಾಡಿರಿ, ಆದರೆ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ, ಅವು ಯೆಹೋವನವುಗಳಲ್ಲ.
11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೂ, ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೂ ನನಗೆ ಕೇವಲ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ
ಾಡಿರು ಾ್ತರೆ
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
12 ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ‘ಆತನು ಏನು
ಾಡುವನು? ನಮಗೆ ಕೇಡು ಾರದು, ಖಡ್ಗವೂ,
ಾಮವೂ ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳವು;
13 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೀ
ಾಳಿಯೇ, ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ; ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಲಿ’ ”
ಅಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
14 ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು,
“ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾ, ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಯಲಿ್ಲ ನ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಈ ಜನರನು್ನ ೌದೆಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡುವೆನು, ಅದು ಅವರನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
15 ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶವೇ, ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ಾನು ಒಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ದೂರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅದು ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಜ ಾಂಗ, ಅದರ ಾಷೆಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಅದು ಆಡುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರೆ.
16 ಅದರ ಬತ್ತಳಿಕೆಯು ಾಯೆ್ದರೆದ ಗೋರಿಯೇ, ಅದರ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಶೂರರೇ.
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ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ದನ ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ,
ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಾಗೂ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಯ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಳು ಾಡುವರು.
18 ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೆನು, ಇದು
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನುಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
19 “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ಏಕೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ನಿನ್ನ
†
ಜನರು ಅನು್ನ ಾಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು, ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
17 ಇವರು

ಆ ಾಧಿಸಿದ

ಾಗೆ ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳು.

ದೇವಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದೊಳಗೆ ಇದನು್ನ ಾರಿರಿ, ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ,
21 ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಾಣದ, ಕಿವಿ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳದ, ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಮೂಢ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ,
22 ನೀವು ನನಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ
ೕ, ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಡುಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಸಮುದ್ರ ವು ಾಟದ ಾಗೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಮರಳನು್ನ ನಿತ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಯಿಂದ ಮೇರೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
ತೆರೆಗಳು ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದರೂ ಮೀರ ಾರವು, ಭೋಗರ್ರೆದರೂ ಾಯ ಾರವು.
23 ಈ ಜನರ ಹೃ ದಯ
ೕ ನನ್ನ ಅಧೀನ ತಪಿ್ಪ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದೆ; ಇವರು ನನ್ನ ಅಧೀನವನು್ನ ಮೀರಿ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
24 “ಮುಂ ಾರು, ಹಿಂ ಾರು ಅಂತು ಸ ಾಲದ ಮಳೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ,
ಸುಗಿ್ಗಯ ಕೆಲವು
ಾರಗಳನು್ನ ನಮ ಾಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಡೋಣ” ಎಂದು ಮನದಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ.
25 ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳು ನಿಮ ಾಗುವ ಪ್ರ
ೕಜನಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟಿ್ಟವೆ, ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತನು್ನ
ತಡೆದಿದೆ.
26 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಕಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ; ಬೇಡರು ಹೊಂಚು ಾಕುವ ಾಗೆ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತರೆ;
ಉರುಳುಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹಿಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
27 ಪಂಜರದಲಿ್ಲ ಪ ಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ೕಸದ ಫಲವು ತುಂಬಿದೆ;
ಇದರಿಂದ ಧನವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
28 ಕೊಬಿ್ಬ ಾಂಭಿಕ ಾ ಾ್ದರೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಸಿ್ಸೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅ ಾಥರ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಅವರ ಪರ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ನಡೆಸರು, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸರು.
20

29

ಾನು ಇವುಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸ ಾರದೋ?
ಇಂ ಾ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ
ತೀರಿಸದಿರುವೆನೋ? ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು ಎಂಬುದೇ.
30 ಭೀಕರವೂ, ಅಸಹ್ಯ ವೂ ಆದ ಸಂಗತಿಯು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ;
31 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಾಜಕರು ಅವರಿಂದ ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿ ದೊರೆತನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ಇದನೆ್ನೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತರೆ; ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಾಡುವಿರಿ?

6
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
†

5:19 ನಿನ್ನ ಜನರು ಅಥ ಾ ನೀವು.
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“ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಕುಲದವರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರಿ, ತೆಕೋವದಲಿ್ಲ
ಕೊಂಬನೂ್ನದಿರಿ, ಬೇತ್ ಹಕೆ್ಕರೆಮಿನಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಅತಿ ಾಶಕರ ಾದ
ವಿಪತು್ತ ತಲೆದೋರುತಿ್ತದೆ.
2 ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯು ಸೊಂ ಾದ ಹಸುರು ಾವಲಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ.
3 ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ ಹಿಂಡುಗ
ಡನೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಅದರೆದುರಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ
ಾಕುವರು; ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸಿಬಿಡುವನು.
4 ಇವರು, ಚೀ
ೕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರಿ, ಏಳಿರಿ, ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನಕೆ ್ಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವ! ಅ
್ಯ ೕ,
ಇದೇನು! ನಮಗೆ ಹೊತು್ತ ತಿರುಗಿತ ಾ್ಲ, ಸಂಜೆಯ ನೆರಳುಗಳು ಉದ್ದ ಾದವು ಅನು್ನವರು.
5 ಎದು್ದ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲ ನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
6 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎದುರಿಗೆ ದಿಬ್ಬ ಾಕಿರಿ.
ಇದೇ ನೀವು ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ; ಅದರೊಳಗೆ ಬರೀ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಯೇ ತುಂಬಿದೆ.
7 ತೊಟಿ್ಟಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ ನ ನೀರನು್ನ ತಿಳಿ
ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ನಿಚ್ಚಳ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ್ಕರದ ಮತು್ತ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದಯೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ; ರೋಗಗಳೂ, ಾಯಗಳೂ ಸ ಾ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಬೀಳುತ್ತವೆ.
8 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಗಲಿ ಾಶಪಡಿಸಿ ನಿಜರ್ನ ದೇಶವ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡದಂತೆ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಹೊಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಶೇಷವನು್ನ
ಾ್ರ ಯ ಹಕ್ಕಲನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಆಯಬೇಕು; ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಕೀಳುವವನಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ರೆಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಕು
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
1

ದಂಗೆಕೋರ ಯೆಹೂದ
ಾನು,
ಾರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಅವರು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಾ ಕೊಡಲಿ? ಇಗೋ, ಅವರ ಕಿವಿ
ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ.*
ಅ
್ಯ ೕ, ಯೆಹೋವನ ಾತು ಅವರಿಗೆ ತಿರ ಾ್ಕರ, ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವೇ ಇಲ್ಲ.
11 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನ ರೋಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ; ತಡೆದು ತಡೆದು ನನಗೆ ಾ ಾಯಿತು.
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ, ಯುವಕರ ಸಂಘದ ಮೇಲೂ ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದ ಬಿಡಬೇಕು.
ಗಂಡನೂ, ಹೆಂಡತಿಯೂ, ಮುದುಕನೂ, ಮುಪಿ್ಪ ನ ಮುದುಕನೂ ಅಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು.
12 ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮನೆ, ಹೊಲ ಮತು್ತ ಗದೆ್ದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅನ್ಯರ ಾ ಾಗುವವು. ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡುವೆನಷೆ್ಟ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
13 ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ; ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ದಲುಗೊಂಡು ಾಜಕರವರೆಗೆ ಸಕಲರು
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
14 ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ ಾ ಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜನರ
ಾಯವನು್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ
ಾಸಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರೂ ಎಳ್ಳಷೂ್ಟ ಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ, ಲಜೆ್ಜಯ
ಗಂಧವನೂ್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು, ಬೀಳುವವರ ಸಂಗಡ ಬಿದೆ್ದೕ
ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
10

16

*

ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಯೆಹೂದ
ಯೆಹೋವನು, “ ಾರಿಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಪು ಾತನ
ಾವುವು.
6:10 ಅವರ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ. ಅವರ ಕಿವಿಗಳು ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದವು,

ಾಗರ್ಗಳು
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ಆ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ವು ಎಲಿ್ಲ? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅದರಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಿರಿ; ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಸಿಕು್ಕವುದು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟ ಗ ಅವರು ‘ಅದರಲಿ್ಲ ಾವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರು.
17 ‘ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ’ ಎಂದು ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಲು, ‘ ಾವು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
18 ಆದ ಾರಣ, ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಜನಸಮೂಹವೇ, ಅವರಲಿ್ಲ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದುಕೋ!
19 ಭೂಲೋಕವೇ, ಕೇಳು! ಆ ಾ, ಈ ಜನರು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ, ನನ್ನ ಧಮರ್ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಫಲ ಾದ ಕೇಡನು್ನ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
20 ನೀವು ಶೆಬದ ಧೂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ದೂರ ದೇಶದ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಜೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದರಿಂದ ಏನು
ಪ್ರ
ೕಜನ?
ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಗಳು ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ.
21 ಆದ ಾರಣ ಇಗೋ, ಾನು ಈ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಡಿ್ಡಆತಂಕಗಳನು್ನ ಒಡು್ಡವೆನು.
ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನೂ್ನ ಎಡವುವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ಾಶ ಾಗುವರು ಇದೇ ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನ್ನ ಾತು” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಆಕ್ರ ಮಣ
“ಆ ಾ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಜನಸಮೂಹ ಬರುತ್ತದೆ, ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವು ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟು್ಟ ಲೋಕದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.
23 ಬಿಲ್ಲ ನೂ್ನ, ಈಟಿಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರು ಕೂ್ರರರು, ನಿಷ ್ಕರುಣಿಗಳು; ಅವರ ಧ ್ವ ನಿಯು
ಸಮುದ್ರ ದಂತೆ ಬೋಗರ್ರೆಯುತ್ತದೆ, ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಆ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಶೂರನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
24 ಾವು ಅದರ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು, ನಮ್ಮ ಕೈ ಗಳು
ೕಲುಬಿದ್ದವು, ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ
ಾತನೆಯು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.
25 ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ,
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ; ಶತು್ರ ವಿನ ಕತಿ್ತಯಿದೆ, ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು
ದಿಗಿಲು.
26 ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೆಂಬ ಯುವತಿಯೇ, ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರ ಾಡು.
ಇದೊ್ದಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ದುಃಖಪಟು್ಟ
ೕರಪ್ರ ಾಪ ಾಡು; ಕೊಳೆ್ಳ ಾರನು ತಟ್ಟ ನೆ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವನಷೆ್ಟ.
27 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಅದಿರಿಗೆ ಶೋಧಕನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು
ಅವರ ನಡತೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
28 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳು, ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡುವವರು.
ಅವರು ಾಮ್ರ ಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭ್ರ ಷ ್ಟರೇ.
29 ತಿದಿಯು ( ಾ್ವ ಸಕೋಶ) ಬುಸುಬುಸುಗುಟು್ಟತ್ತದೆ, ಸೀಸವು ಉರಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಎಷು್ಟ ಶೋಧಿಸಿದರೂ ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜನ, ಕಲ್ಮ ಷವು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
22

ಾದ ಾನು ಇವರನು್ನ ನೂಕಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವರು ‘ಕಂದು ಬೆಳಿ್ಳ’ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

30 ಯೆಹೋವ

7
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬೋಧನೆ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾರು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಈ
ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ ಸಕಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
1
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ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನೂ್ನ, ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ತಿದಿ್ದಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 4 ‘ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ’ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿರಿ. 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿದಿ್ದಕೊಂಡು
ಕ ಪ್ರ ತಿಕ ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ತೀರಿಸಿರಿ. 6 ಪರದೇಶಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಅ ಾಥನ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ
ವಿಧವೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಹಿಂಸಿಸದೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸದೆ, ನಿಮಗೆ ಾನಿಕರ ಾದ
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತ ಇಡದೆ ಇದ್ದರೆ, 7 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 8 ಆ ಾ, ನೀವು ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕ ಾದ
ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 9 ನೀವು ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ ಮತು್ತ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಸುಳು್ಳ ಾ
ಹೇಳಿ, ಾಳನಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನ ಪಿರ್ಸಿ, ಕಂಡುಕೇಳದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ, 10 ನನ್ನ
ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ‘ನಮಗೆ ಪರಿ ಾರ ಾಯಿತು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ? 11 ನನ್ನ
ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಲಯವು ನಿಮ್ಮ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಾಯಿತೋ? ಆ ಾ, ಾನೇ, ಾನೇ
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.
“ ಾನು
ದಲು ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ನ ನನ್ನ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಅದಕೆ್ಕ ತಂದ ಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. 13 ಾನು ಾವ ಾಶ
ಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ನುಡಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳದೆ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಈ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿದಿರಿ. 14 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ನೆಲೆ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗೆ ಆ ಾರ ಾದ
ಆಲಯಕೂ್ಕ, ಾನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಶೀಲೋವಿಗೆ ತಂದ ಗತಿಯನೆ್ನೕ
ಈಗ ತರುವೆನು. 15 ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರನು್ನ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್
ವಂಶದವರನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು.
12
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“ನೀನಂತು ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಇವರಿ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡಬೇಡ, ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಬೇಡ,
17 ಇವರು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ನನಗೆ ವಿ ಾಪಿಸಲೂ ಬೇಡ,
ಾನು ಕೇಳೆನು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಡುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ೕ? 18 ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ
ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳು ೌದೆಯನು್ನ ಆರಿಸು ಾ್ತರೆ, ತಂದೆಗಳು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸು ಾ್ತರೆ, ಹೆಂಗಸರು ಕಣಕವನು್ನ ಾದು ಾ್ತರೆ; ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾನನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕಬೇಕೆಂದೇ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ತರೆ. 19 ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡು ಾ್ತರೋ, ಅವ ಾನವು
ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚು್ಚವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ತಮಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. 20 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ಆ ಾ, ನನ್ನ ಕೋಪವೆಂಬ
ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು; ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ಾಡುಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅದನು್ನ ಸುರಿಯುವೆನು; ಅದು ಆರದೆ
ದಹಿಸುವುದು.”
21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಾ ಾರಣ ಯಜ್ಞಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿ ಅವುಗಳ ಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. 22 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಾವ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 23 ಆದರೆ,
‘ನನ್ನ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವಿರಿ; ನಿಮಗೆ
ಹಿತ ಾಗುವಂತೆ ಾನು ವಿಧಿಸುವ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಿರಿ’ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಾತ್ರ
16
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ಕೊಟೆ್ಟ ನು.
ಅವ ಾದರೋ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ
ದುಷ್ಟಹ ೃ ದಯದ ಹಟದಂತೆ ನಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿಯೇ ಹೋದರು, ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ.
25 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ದಿನ ದಿನವೂ ತಡ ಾಡದೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ನಿಮ್ಮ ವ ಾದರೋ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆ ಗೆ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ;
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ನಡೆದರು.
27 “ನೀನು ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳು ಾಗ ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕರೆಯು ಾಗ
ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ,
ಶಿ ತ ಾಗದೆ ಇರುವ ಜ ಾಂಗ ಇದುವೇ, ಸತ್ಯ ವು ಅವರ ಾಯಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳು.
24

ಸಂ ಾರದ ತಗು್ಗ
ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂದಲನು್ನ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟು್ಟ, ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ
ಶೋಕಗೀತವನು್ನ ಾಡು; ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದ ಈ ವಂಶವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
30 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನೆ ್ನೕ ನಡೆಸಿ ಾ್ದರೆ, ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯ ತಿಗೊಂಡ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
31 ಅವರು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ನ ‘ತೋಫೆತ್’
ಎಂಬ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಆ ಸಂ ಾ್ಕರವನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ಹುಟ್ಟಲೂ ಇಲ್ಲ. 32 ಆ ಾ, ಈ ಾರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೋಫೆತ್ ಮತು್ತ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮಿನ ತಗು್ಗ
ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಹೋಗಿ ‘ಸಂ ಾರದ ತಗು್ಗ’ ಎಂಬ ಹೆಸ ಾಗುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು; ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯೂ
ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಾಗಿ ಶವಗಳನು್ನ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣುವರು. 33 ಈ ಜನರ ಹೆಣಗಳು ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ
ಾಗು ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು; ಅವುಗಳನು್ನ ಬೆದರಿಸುವವರು
ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
34 ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಷರ್ಸಂಭ್ರ ಮಗಳ
ಧ ್ವನಿಯನೂ್ನ, ವಧೂವರರ ಸ್ವರವನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು, ದೇಶವು ಾಳೇ ಾ ಾಗುವುದು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
29

8

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು,
ಾಜಕರು,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸ ಾಧಿಗ ಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವರು. 2 ಅನಂತರ ಅವರು ಅದನು್ನ ಾವು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ, ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ, ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ
ಪೂಜಿಸಿದ ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಾ ಾಗಣಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಹರಡಿಬಿಡುವರು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಾರೂ ಕೂಡಿಸಿ
ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವವು. 3 ಾನು
ಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಈ ದುಷ್ಟ
ವಂಶದವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದನೋ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮರಣವು ಲೇಸೆಂದು
ಅದನು್ನ ಬಯಸುವರು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
1

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಅದ ಭಂಗ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಬಿದ್ದವರು ಏಳದಿರುವರೋ?
ಬಿಟು್ಟಹೋದವನು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
5 ಈ ಜನರು, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗದಂತೆ ಬಿಟು್ಟಹೋದದೆ್ದೕಕೆ?
ೕಸವನೆ್ನೕ ಪಟಾ್ಟ ಗಿ
ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ, ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
6
ಾನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು ಾಗ ಅವರು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ಾರು
ತನ್ನ ಅಧಮರ್ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ‘ಆ ಾ, ಾನು ಎಂ ಾ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದೆ’
4
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ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ರಭಸ ಾಗಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ
ತನ್ನ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತ್ವರೆಪಡು ಾ್ತನೆ.
7 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾರುವ ಬಕವೂ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಾಲಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳವಕಿ್ಕಯೂ,
ಾನಕಿ್ಕಯೂ, ಕೊಕ್ಕರೆಯೂ ತಮ್ಮ ಗಮ ಾಗಮನ ಸಮಯಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಜನ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮವನು್ನ ತಿಳಿಯರು.
8 ಹೀಗಿರಲು ‘ ಾವು
ಾನಿಗಳು, ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ’ ಎಂದು ನೀವು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ಆ ಾ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ಸುಳು್ಳ ಲೇಖನಿಯು ಅದನು್ನ ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಾಡಿದೆ.
9
ಾನಿಗಳು ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಬೆಚಿ್ಚಬಿದು್ದ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.
10 ಅವರ ಾನವು ಎಷ್ಟರದು? ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಅನ್ಯ ರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇವರ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವವರಿಗೂ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು.
ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ
ಾಜಕರವರೆಗೆ ಸಕಲರೂ
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
11 ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲದಿ್ದದ್ದರೂ, ‘ಸ ಾ ಾನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೆಂ ಾಕೆಯ ಾಯವನು್ನ ಮೇಲೆ
ಮೇಲೆ ಾಸಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
12 ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರೂ ಎಳ್ಳಷೂ್ಟ ಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ, ಲಜೆ್ಜಯ
ಗಂಧವನೂ್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು, ಬೀಳುವವರ ಸಂಗಡ ಬಿದೆ್ದೕ
ಹೋಗುವರು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
13
ಾನು ಇವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಿಬಿಡುವೆನು.
ಾ್ರ ಯ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಅಂಜೂರದ ಮರದಲಿ್ಲಯೂ ಹಣಿ್ಣರುವುದಿಲ್ಲ,
ಎಲೆಯು
ಾಡುವುದು;
ಾನು
ಾಳು ಾಡುವವರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
14 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, “ಸುಮ್ಮ ನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ? ಕೂಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಶ ಾಗೋಣ.
ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ
ಕಹಿ ಾದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.
15 ಾವು ಸುಖವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆವು,
ಾವ ಮೇಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ೕಮ ಾಲವನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದೆವು,
ಾ, ಅಂಜಿಕೆಯೇ!
16 ವೈ ರಿಯ ಕುದುರೆಗಳ ಬುಸು ಾಟವು
ಾನನಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ; ತುರಂಗಗಳ (ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆ)
ಕೆನೆತದ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಶತು್ರ ಗಳು ಬಂದರು, ಸೀಮೆಯನೂ್ನ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟರು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
17 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಇಗೋ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾವುಗಳನು್ನ, ಮಂತ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗದ
ಾಗಗಳನು್ನ ಬಿಡುವೆನು; ಅವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಚು್ಚವವು” ಎಂದು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಕುಗಿ್ಗದ ಹೃ ದಯದಿಂದ
ರೆಯಿಡುವ ಯೆರೆಮೀಯನು
್ಯೕ, ನನ್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
19 ಆ ಾ, ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೆಂ ಾಕೆಯು, “ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲಲ್ಲ ೕ, ಅದರ ಾಜನು ಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು
ರೆಯಿಡುವ ಶಬ್ದವು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಶೂನ್ಯರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಏಕೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
20 ಸುಗಿ್ಗ ತೀರಿತು, ಹಣಿ್ಣ ನ ಾಲ ಮುಗಿಯಿತು, ನಮಗೆ ಉ ಾ್ಧರವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
18 ಅ
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ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೆಂ ಾಕೆಯ ವೇದನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮನೋ ಾತನೆ ಾಯಿತು, ಾನು ಶೋಕಿಸಿದೆನು,
ಭಯವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.
22 ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲ ಔಷಧವಿಲ್ಲ
ೕ? ಅಲಿ್ಲ ವೈ ದ ್ಯ ನು ಸಿಕ್ಕನೋ? ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೆಂ ಾಕೆಗೆ ಏಕೆ ಗುಣ ಾಗಲಿಲ್ಲ?

9

್ಯೕ, ನನ್ನ ಶಿರಸು್ಸ ಜಲಮಯ ಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ನೇತ್ರ ಗಳು ಕಣಿ್ಣೕರಿನ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಲೇಸು!
ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರ ನಿಮಿತ್ತ ಹಗಲಿರುಳೂ ಅಳಬೇಕ ಾ್ಲ!
2 ಆ ಾ! ಾರಿಗರು ತಂಗುವ ಗುಡಿಸಲು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳ, ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳ ಗುಂಪೇ.
1ಅ

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರ
ಸು ಾ್ಳಡುವುದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಬಗಿ್ಗಸು ಾ್ತರೆ; ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಾಗಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಬಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಕೇಡಿನಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಾರು ಾ್ತರೆ; ನನ್ನ ನು್ನ ಅರಿಯರು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
4 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರಿ.
ಾರೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನನೂ್ನ
ನಂಬದಿರಲಿ.
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ತಮ್ಮ ನೂ ವಂಚಿಸೇ ವಂಚಿಸುವನು, ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನೆರೆಯವನೂ ಚಾಡಿಹೇಳು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡುವನು.
5 ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗೆ
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಕಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ತಮಗೆ ಆ ಾಸ ಾಗುವ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಕೆಡುಕನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
6 ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸವು
ೕಸದೊಳಗೆ ಇದೆ; ಅ
್ಯೕ, ಅವರು
ೕಸ ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
ತಿಳಿಯರು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
7 ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಆ ಾ, ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ದೊ್ರ ೕಹಕೆ್ಕ ಏನು
ಾಡಲಿ?
ಅವರನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಶೋಧಿಸುವೆನು.
8 ಅವರ ಾಲಿಗೆಯು ಕೊಲು್ಲವ ಾಣ ಾಗಿದೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳನೆ ್ನೕ ಆಡುತ್ತದೆ;
ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಾಯಿಂದ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರೂ ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿ ಾಗಿ
ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತನೆ.
9 ಾನು ಅವರನು್ನ ಇವುಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸ ಾರದೋ? ಇಂ ಾ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ
ತೀರಿಸದಿರುವೆನೋ?” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
10 “ ಾನು ಪವರ್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಅತು್ತ ಗೋ ಾಡುವೆನು, ಅಡವಿಯ ಾವಲುಗಳಿ ಾಗಿ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡುವೆನು; ಅವು ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ,
ಾರೂ ಾದು ಹೋಗರು, ದನಕರುಗಳ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ
ಬೀಳದು, ಮೃ ಗ ಪ ಗಳು ತೊಲಗಿಹೋಗಿವೆ.
11 ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಾಳು ದಿಬ್ಬವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ನರಿಗಳ ಹಕೆ್ಕಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡುವೆನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜನವಿಲ್ಲದ ಬೀಳುಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
3

ದೇಶವು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ
ಾರೂ ಾಟದ ಾಗೆ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿ ಾಡಿನಂತೆ ಸುಟು್ಟ ಹೋದದು್ದ ಏಕೆ?
ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸತಕ್ಕ ಾನಿಯು
ಾರು?
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ
ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನು ಾರು?
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಇವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಇವರು ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರದೆ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರು.
12
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ಅವರು ಧಮರ್ದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದೆ, ಸ್ವಂತ ಹೃ ದಯದ ಹಟದಂತೆ ನಡೆದು, ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ತಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಾಗೆ ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
15 ಆದುದರಿಂದ ಆ ಾ,
ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ವಿಷದ ಆ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ ಾನಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು.
16 ಇವರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಲಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಜ ಾಂಗಗ
ಳಗೆ ಇವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
ಇವರು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವ ತನಕ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶೋಕಗೀತೆ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸಿರಿ; ರೋದನ
ಾಯಕಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿರಿ, ಅವರು ಬರಲಿ; ಜಾಣೆಯರನು್ನ ಕರೆಯ ಕಳುಹಿಸಿರಿ, ಅವರು
ಸೇರಲಿ.
18 ಅವರು ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರ ಗಳಿಂದ
ಾರೆಹೊರಡುವಂತೆಯೂ, ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ
ನೀರುಕು್ಕವಂತೆಯೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಾಡಲಿ.
19 ‘ಅ
್ಯ ೕ, ಾ ಾದೆವು, ಭಂಗಪಟೆ್ಟವು; ಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟವ ಾ್ಲ, ಶತು್ರ ಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ’ ” ಎಂಬ ಪ್ರ ಾಪಧ ್ವನಿಯು ಚೀ
ೕನಿನೊಳಗಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
20 ಸಿ್ತ ೕಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿದೆರೆಯಿರಿ.
್ರ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೋ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಲಿಸಿರಿ, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬಳು ತನ್ನ ನೆರೆಯವಳಿಗೂ ಶೋಕಗೀತವನು್ನ
ಅ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿಸಲಿ;
21 ಏಕೆಂದರೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಯುವಕರೂ ಇಲ್ಲದ ಾಗೆ ಮೃ ತು್ಯ ವು ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದೆ.
22 “ಈ ಜನರ ಹೆಣಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವುದು; ಅವು ಹೊಲ ಕೊಯು್ಯ ವವನ ಹಿಂದೆ
ಾರೂ ಕೂಡಿಸದೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಸಿವುಡಿನಂತೆ ಇರುವವು, ಯೆಹೋವನ ಈ ಾತನು್ನ ಾರು” ಎಂದು
ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಯಿತು.
17

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದು
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನಿಯು ತನ್ನ
ಾನಕೆ್ಕ, ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಯು ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರ ಮಕೆ್ಕ,
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳಪಡದಿರಲಿ.
24 ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು ಾನು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದು,
ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿ, ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವ ಯೆಹೋವ ಾಗಿರುವೆನು ಎಂದು ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕೕ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ; ಪಿ್ರ ೕತಿ, ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಗಳೇ ನನಗೆ ಆನಂದ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
25 “ಆ ಾ, ಐಗುಪ್ತರು, ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಎದೋಮ್ಯರು, ಅ
್ಮೕನ್ಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಚಂಡಿಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ದ ನಿ ಾಸಿಗಳು, ಅಂತು ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವ ಾದರೂ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾನು ದಂಡಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 26 ಏಕೆಂದರೆ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು, ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೂ ಹೃ ದಯ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
23

10
ನಿಜೀರ್ವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡ ಾರದು
ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನುಡಿಯುವ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
2 ಯೆಹೋವನು, “ಜ ಾಂಗಗಳ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಸ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಜ ಾಂಗಗಳು ಹೆದರುವ
ಆ ಾಶದ ಉ ಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
3 ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಬರಿದೇ; ಅರಣ್ಯ ದ ಮರವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವರು, ಬಡಗಿಯು ಅದನು್ನ ಕೈ ಯಿಂದ,
ಉಳಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸುವನು.
1ಇ
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ಅದನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಭೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ, ಅಲುಗದಂತೆ
ಳೆಗಳಿಂದ, ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ
ಭದ್ರ ಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
5 ಇಂ ಾ ಬೊಂಬೆಗಳು ೌತೆ ಾಯಿ ತೋಟದ ಬೆದರುಗಂಬದಂತಿವೆ,
ಾತ ಾಡ ಾರವು;
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಡೆಯ ಾರವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕೇಡು ಾಡ ಾರವು;
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲಿಕೂ್ಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ ಾನನು
ಾರು ಇಲ್ಲ; ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನು, ನಿನ್ನ ಾಮವು ಾಮಥ್ಯ ರ್ದಿಂದ
ಕೂಡಿ ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿದೆ.
7 ಜ ಾಂಗಗಳ ಅರಸನೇ,
ಾರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದೆ ಇ ಾ್ದರು? ಇದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕದು್ದ; ಜ ಾಂಗಗಳ
ಾನಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾಜಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾನನು ಾರೂ ಇಲ್ಲವಷೆ್ಟ.
4

ಾ್ರ ಯರು, ಮಂದಮತಿಗಳು, ಬೊಂಬೆಗಳಿಂ ಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮರದಂತೆ
ದು್ದ.
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡುಗಳು ಾಷೀರ್ಷಿನಿಂದಲೂ, ಕೆತ್ತನೆ ಾರನ ಮತು್ತ ಎರಕದವನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಾದ ಚಿನ್ನವೂ
ಊಫಜಿನಿಂದಲೂ ಾಗಿಬರುತ್ತವೆ.
ನೀಲಧೂಮ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳು ಅವುಗಳ ಉಡು ಾಗಿವೆ, ಇವೆ ಾ್ಲ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳ ೌಶಲ್ಯ.
10 ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಸತ್ಯ ದೇವರು; ಆತನು ಚೈ ತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವನೂ ಮತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾಜನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಭೂಲೋಕವು ನಡುಗುತ್ತದೆ, ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ ರೋಷವನು್ನ ಾಳ ಾರವು.
11 ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸದಿರುವ ದೇವರುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ,
ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ, ಅಳಿದುಹೋಗುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
12 ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ
ಾನದಿಂದ ಲೋಕವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ, ತನ್ನ
ವಿವೇಕದಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ ಾ್ದನೆ.
13 ಆತನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನೀರು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ; ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ೕಡಗಳನು್ನ ಏರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಂಚನು್ನ ಹೊಳೆಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
14 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಶು ಾ್ರ ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಾನು ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರ ಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನೂ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
ಅವನು ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಪುತ್ತಳಿಯು ಸುಳು್ಳ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ವ ಸವೇ ಇಲ್ಲ.
15 ಅವು ವ್ಯ ಥರ್, ಾ ಾ್ಯ ಸ್ಪದ ಾದ ಕೆಲಸ; ದಂಡನೆ
ಾಗು ಾಗ ಅಳಿದುಹೋಗುವವು.
16
ಾಕೋಬ್ಯರ ಾ್ವ ಸ ಾ ಾತನು ಅವುಗಳ ಾಗಲ್ಲ; ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಆತನ ಾ್ವ ಸ ಾದ ವಂಶ; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆತನ ಾಮಧೇಯ.
8 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಶು
9

ಬರಲಿರುವ ವಿ ಾಶ
ಾದ ಜನವೇ, ಗಂಟುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಡೆ.
18 “ಇಗೋ, ಾನು ಈ ಾರಿ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಎಸೆದೇ ಬಿಡುವೆನು,
ಅವರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಬರಲೆಂದು ಅವರನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
19 ಅ
್ಯೕ, ನನ್ನ ಾಯ! ನನಗೆ ಬಿದ್ದ ಪೆಟು್ಟ ಭೀಕರ! ಆದರೂ ಾನು, “ಇದು ನನಗೆ ಾ್ಯ ಧಿಯೇ ಸರಿ,
ಸಹಿಸಬೇಕು” ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
20 ನನ್ನ ಗು ಾರವು ಾ ಾಗಿದೆ, ಹಗ್ಗಗಳು ಹರಿದುಹೋಗಿವೆ, ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಳಗಿಂದ ತೊಲಗಿ ಇಲ್ಲ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಇನು್ನ ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಏಕೆಂದರೆ ಾಲಕರು ಪಶು ಾ್ರ ಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡದೆ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಆದ ಾರಣ ಅವರ ಾಯರ್ವು ಾಥರ್ಕ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹಿಂಡುಗಳು ಚದರಿಹೋದವು.
22 ಇಗೋ, ಒಂದು ಸದು್ದ! ಆ ಾ, ಬರುತಿ್ತದೆ! ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ ನರಿಗಳ ಹಕೆ್ಕಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಮ ಾಕಂಪನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
17 ಮುತಿ್ತಗೆಗೆ ಈ
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ಾನವನ ಾಗರ್ವು ಅವನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಡೆ ಾಡು ಾ್ತ ಸರಿ ಾದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಇಡ ಾರನು.
23 ಯೆಹೋವನೇ,

24 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಶಿ

ಸು, ಆದರೆ ಮಿತಿಮೀರ ಬೇಡ.
ರೋಷದಿಂದ ದಂಡಿಸದಿರು. ಾನು ಕೇವಲ ೕಣ ಾದೇನು.
25 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅರಿಯದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸದ ವಂಶಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ನಿನ್ನ ೌದ್ರ ವನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು.
ಅವರು
ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ನುಂಗಿ
ೌದು, ಪೂ ಾ ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ ಅವರ
ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.

11
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ಈ ನಿಬಂಧನವಚನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ
ಾಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ, 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನ ಾಕ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದವನು
4 ಕಬಿ್ಬಣ ಕರಗಿಸುವ ಕುಲುಮೆ
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ.
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿರುವ ಈ ವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೈ ಕೊಂಡರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 5 ಾನು ಾಲೂ ಮತು್ತ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನಷೆ್ಟ. ಆ ನನ್ನ ಾತು ಈಗ ಕೈ ಗೂಡಿದೆ” ಎಂದು ಾರಬೇಕು ಎಂದನು.
ಆಗ ಾನು, “ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂ ಾಗಲಿ, ಯೆಹೋವನೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟ ನು.
6 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರು, ‘ಈ ನಿಬಂಧನ ಾಕ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೈ ಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ ಎಂದು ತಡ
ಾಡದೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತ ಬಂದೆನಷೆ್ಟ. 8 ಅವ ಾದರೋ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ದುಷ್ಟಹ ೃ ದಯದ ಹಟಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ನಡೆದನು; ಆದ ಾರಣ
ಕೈ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕೈ ಗೊಳ್ಳದ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದೆನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

ಯೆಹೂದದ ದೊ್ರ ೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಒಳಸಂಚು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 10 ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೂ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೂ ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ. 11 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಹೀಗೆನು್ನತೆ್ತೕನೆ, ‘ಇಗೋ, ಅವರು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದ
ಕೇಡನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ನನಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಕೇಳೆನು. 12 ಆಗ ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ ಾಗು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ
ಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಿದರೋ
ಅವುಗಳನು್ನ
ರೆಹೊಕಿ್ಕ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು, ಆದರೆ ಅಂಥ ಕೇಡಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’ 13 ಯೆಹೂದದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಷೊ್ಟೕ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳೂ
ಅಷು್ಟ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳೆಷೊ್ಟೕ ತುಚ್ಛ ದೇವತೆ ಾದ ಾಳನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಲಿಪೀಠಗಳೂ ಅಷು್ಟ. 14 ಆದ ಾರಣ ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
9
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ಇವರಿ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡಬೇಡ, ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲೂ ಬೇಡ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೇಡಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ
ರೆಯಿಡು ಾಗ
ಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ನನ್ನ ಆಪ್ತಜನವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ವ್ರ ತಗಳೂ, ಮೀಸಲಿನ ಾಂಸವೂ
ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದೋ? ಇಂಥವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೆ ಾ?
16 ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸುಂದರ ಾದ ಫಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸಿ ಾದ ಒಲೀವ್ ಮರವೆಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಮರಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಬಲು ಧಗಧಗಿಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು
ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ.
17 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶವೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂ ಾಳನಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನ ಪಿರ್ಸಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕಿ
ತಮಗೆ ಕೆಡುಕನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ನಿನಗೆ
ಕೆಡು ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಶಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಒಳಸಂಚು
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕುತಂತ್ರ ವು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು; ಆಗಲೇ ಅವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದಿ. 19 ಾ ಾದರೋ ವಧೆಗೆ ಒಯು್ಯ ವ ಾಧು ಕುರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ್ದನು. “ಮರವನು್ನ
ಫಲಸಹಿತ ಾಗಿ
ಾಶಪಡಿಸೋಣ, ಇವನು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವಂತೆ ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ಇವನನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿದು್ದ ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
20 ಹೃ ದಯವನೂ್ನ, ಅಂತರಿಂದಿ್ರ ಯವನೂ್ನ ಪರೀ ಸಿ, ಾ್ಯ ಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಾನು ಾಣುವೆನು; ನನ್ನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ನಿನಗೇ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
21 ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದ ನೀನು ಾಯ ಾರದೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವ ಅ ಾತೋತಿನವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತೀ ಾರ್ನವು ಇದೇ. 22 ಇಗೋ, ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು,
ೌವನಸ್ಥರು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಾಶ ಾಗುವರು. ಅವರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಾಮದಿಂದ ಾಯುವರು. 23 ದಂಡನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾತೋತಿನವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು, ಅವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಉಳಿಯರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
18

12
ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಚಚಿರ್ಸಿದ ಯೆರೆಮೀಯ
ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡ ಾರೆನು.
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವೆನು. ದುಷ್ಟರ ನಡತೆ ಏಕೆ ಸಫಲ ಾಗುತ್ತದೆ?
2 ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮ ದಿ
ಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ನೀನು ಅವರನು್ನ ನೆಟಿ್ಟದಿ್ದ, ಅವರು ಬೇರೂರಿ ಬೆಳೆದು ಹಣು್ಣ
ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ನೀನು ಅವರ ಾಯಿಗೆ ಸಮೀಪ, ಅಂತರಿಂದಿ್ರ ಯಕೆ್ಕ ದೂರ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದ, ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತ.
ಅವರನು್ನ ಕುರಿಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಕೊಲೆಗೆ ಎಳೆದು ವಧೆಯ ದಿನಕೆ್ಕ ಗೊತು್ತ ಾಡು.
4 ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸೀಮೆಯ ಹುಲು್ಲಸೊಪು ್ಪ ಒಣಗಿ ದೇಶವು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರುವುದು? ಅಲಿ್ಲ ನ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ದುಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೃ ಗ ಾಗು ಪ ಗಳು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ.
“ಆ ಾ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರಷೆ್ಟ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪ

ದೇವರ ಉತ್ತರ
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ಇಂತೆನು್ನವ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಾ ಾಳುಗಳ ಸಂಗಡ ಓಡಿ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಕುದುರೆಗ ಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೇಗೆ ಮುಂ ಾಗುವಿ?
ಅ ಾಯವಿಲ್ಲದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂ
ದರ್ನಿನ ದಟ್ಟಡವಿಯಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡುವಿ?
6 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೂ ನಿನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಇವರೇ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟ ಾ್ತ ಕೂಗು ಾ್ತರೆ; ಒಳೆ್ಳಯ
ಾತ ಾಡಿದರೂ ಇವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ತೊರೆದು ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯಳನು್ನ ಅವಳ ಶತು್ರ ಗಳ
ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ನನ್ನ ಾ್ವ ಸ ಾದ ಜನವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಿಂಹದಂತಿದೆ; ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಜಿರ್ಸಿದೆ;
ಆದ ಾರಣ ಅದನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
9 ನನ್ನ ಾ್ವ ಸ ಾದ ಜನವು ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಬೇಟೆಯ ಹಕಿ್ಕಯಂತಿದೆ,* ಹದು್ದಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕುಳಿತಿವೆ
ೕ?
ಹೋಗಿರಿ, ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಾಡುಮೃ ಗಗಳನು್ನ ಕರೆತನಿ್ನರಿ.
10 ಬಹು ಮಂದಿ ಮಂದೆ ಾರರು ನನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ; ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತುಳಿದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ
ಆ ಸೊತ್ತನು್ನ ಾಳು ಾಡ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
11 ೌದು, ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅದು ಾ ಾಗಿ ನನಗೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತದೆ;
ಾರೂ ಗಮನಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಾಳುಬಿದಿ್ದದೆ.
12 ಕೊಳೆ್ಳ ಾರರು ಅರಣ್ಯ ದ ಎ ಾ್ಲ ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತಿ್ತದೆ;
ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ದೇಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ; ಾರಿಗೂ
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ.
13 ಗೋದಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಮುಳ್ಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ದ ಾ್ದರೆ; ೕಮಕೆಡುವಷು್ಟ ಪ್ರ
ಾಸಪಟ್ಟರೂ
ಾವ ಾಭವನೂ್ನ
ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ† ಬೆಳೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ‡ ಾಚಿಕೆ ಾಗುವುದು.
5

ಯೆಹೂದದ ಕೆಟ್ಟ ನೆರೆಯವರ ಗತಿ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸ್ವತಿ್ತಗೆ ಕೈ ಾಕುವ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ
ನೆರೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಆ ಾ, ಅವರನು್ನ ಅವರವರ ಸೀಮೆಗ ಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ, ಅವರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಯೆಹೂದ ವಂಶವನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು. 15 ನೋಡಿರಿ, ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದ
ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಅವನವನ ಸ್ವತಿ್ತಗೂ, ಅವನವನ ದೇಶಕೂ್ಕ
ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವೆನು. 16 ಇವರು
ದಲು ಾಳನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವ ಅ ಾ್ಯ ಸವನು್ನ ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರ ಾರ, ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನತಿ್ತ ‘ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವ
ನನ್ನ ಜನರ ಅ ಾ್ಯ ಸವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವರು.
17 ಆದರೆ
ಾವ ಜ ಾಂಗವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅದನು್ನ ಾನು ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು, ೌದು, ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಾಶ
ಾಡುವೆನು ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
14

13

ನಡುಕಟಿ್ಟ ನ ಾಮ್ಯ
1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಾರಿನ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೋ,
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನಸಿಡಬೇಡ” ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 2 ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡೆನು. 3 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಾತು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ
ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು. 4 ಅವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ
*

12:9 ಬೇಟೆಯ ಹಕಿ್ಕಯಂತಿದೆ, ರಣಹದು್ದ.

†

12:13 ನಿಮ್ಮ ಅವರ

‡

12:13 ನಿಮಗೆ ಅಥ ಾ ಅವರಿಗೆ.
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯ ಸಂದಿನೊಳಗೆ ಬಚಿ್ಚಡು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ನುಡಿದನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಾನು ಹೋಗಿ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್
ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟೆ್ಟ ನು. 6 ಬಹು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಹೊರಡು,
ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಾನು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಗೆದು, ಾನು ಬಚಿ್ಚಟ್ಟ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ
ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ತೆಗೆದೆನು, ಆ ಾ, ಅದು ಕೆಟು್ಟ
ಾವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಾರ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 9 “ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ, ಈ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನಂತೆ
ಾನು ಯೆಹೂದದ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಲು ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
10 ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯದ ಹಟದಂತೆ ನಡೆದು, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ,
ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಾವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಾರದ ಈ ನಡುಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವರು.
11 ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶವೂ ಮತು್ತ ಸಕಲ ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ
ಾಗಿದು್ದ ನನಗೆ
ಹೆಸರೂ, ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೂ, ಮಹಿಮೆಯೂ ಆಗಿರಲೆಂದು ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದಿರುವಂತೆ ಇವರನು್ನ
ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೂ ಇವರು ಕೇಳದೆ ಹೋದರು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ”
ಎಂಬುದೇ.
ಗಡಿಗೆಗಳ ಾಮ್ಯ
12 “ಹೀಗಿರಲು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಗಡಿಗೆಯು
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಎಂದು ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಾರು; ಆಗ ಅವರು ನಿನಗೆ, “ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಗಡಿಗೆಯು ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 13 ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನೆ್ನೕರಿದ ಅರಸರನೂ್ನ, ಾಜಕರನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಕಲ
ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಅಂತು ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, 14 ಾನು ಅಮಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಹಿರಿಕಿರಿಯ ಾದ
ಸಮಸ್ತರನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಡಿ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸೆನು, ಕನಿಕರಿಸೆನು,
ಕರುಣಿಸೆನು, ಾಶ ಾಡದೆ ಬಿಡೆನು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
15 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ, ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನೇ
ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
16 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ ಆತನು ಕತ್ತಲನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳು
ಬಿ್ಬ ನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸುವವು; ನೀವು ಬೆಳಕನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು
ಅದನು್ನ ಮರಣಾಂಧ ಾರದ ಾಗರ್ತ್ತಲ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವನು.
17 ನೀವು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಗುಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಗೋ ಾಡುವುದು.
ಯೆಹೋವನ ಮಂದೆಯು ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋದುದರಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಳುವೆನು, ನನ್ನ ನೇತ್ರ ವು
ಅಶು್ರ ಾರೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವುದು.
18
19

ಾಜನನು್ನ ಾಜ ಾತೆಯನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
ಾಜನಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಜ ಾತೆಗೂ, “ನೆಲದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂದದ ಕಿರೀಟವು ನಿಮ್ಮ
ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
ದ ಣ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳು* ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ;
ಯೆಹೂದವೆ ಾ್ಲ ಸೆರೆಹೋಗಿದೆ, ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೆರೆ ಾಗಿದೆ.

20 ಚೀ

*

ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿ
ೕನೇ, ಕಣೆ್ಣತು್ತ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವವರನು್ನ ನೋಡು.

13:19 ದ ಣ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನೆಗೆವ್
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ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ಹಿಂಡು, ನಿನ್ನ ಅಂದ ಾದ ಹಿಂಡೂ ಎಲಿ್ಲ?
21 ನಿನೊ್ನಡನೆ ಗೆಳೆಯರಂತೆ ಾಳಲು ನೀನು ಅ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿಸಿದವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತಲೆ
ಾಗಿ
ನೇಮಿಸು ಾಗ ಏನು ಹೇಳುವಿ?
ವೇದನೆಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೆರುವವಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಹಿಡಿಯುವುದಲ್ಲವೇ.
22 “ಇವು ನನಗೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು” ಎಂದು ನೀನು ಮನದೊಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ,
ನಿನ್ನ ಉಡುಗೆಯು ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯು ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾದುದ್ದಕೆ ್ಕ ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಾಪವೇ ಾರಣ
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
23 ಕೂಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಚಮರ್ವನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲ ನೇ? ಚಿರತೆಯು ತನ್ನ ಚುಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ವೇ?
ಹೀ ಾದರೆ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಶಿ ತ ಾದ ನೀವು ಶಿಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬಹುದು.
24 ಆದ ಾರಣ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಣ ಹುಲ್ಲ ನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
25 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಾಲು, ಇದೇ ಾನು ನಿನಗೆ ಅಳೆದುಕೊಟ್ಟ
ಾಗ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
26 ನಿನ್ನ ಉಡುಗೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಕೀಳಿಸುವೆನು, ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು.
27 ಾನು ನಿನ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಗಳನು್ನ, ನಿನ್ನ ಹೇ ಾರಗಳನು್ನ, ನಿನ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ನಡತೆಯನು್ನ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ನೀನು ಶುದ್ಧ ಾಗಲು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಬೇಕು?

14
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಮ
1 ಬರ ಾಲದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ನುಡಿ:
2 ಯೆಹೂದವು ದುಃಖಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಕಂಗೆಟು್ಟ ಕರ್ರ ಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಗೋ ಾಟವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
3 ಅವರಲಿ್ಲ ನ ಶಿ್ರ ೕಮಂತರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಿನವರನು್ನ ನೀರು ತರಲು ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ನೀರು ಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಬರೀ ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತರೆ.
ಆಶೆಗೆಟು್ಟ ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
4 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯು ಬಿರುಕುಬಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ರೈ ತರು
ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಣು್ಣ ಜಿಂಕೆಯು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಈದು, ಹುಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಾರಣ ತನ್ನ ಮರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
6
ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನರಿಗಳಂತೆ ನಿಟು್ಟ ಸಿರುಬಿಟು್ಟ
ಾಳಿಯನು್ನ
ಾರೈ ಸುತ್ತವೆ, ಸೊಪು ್ಪ ಸದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗೆಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಸ್ವಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಧಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಟ್ಟರೂ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸು.
ನಮ್ಮ ದೊ್ರ ೕಹಗಳು ಬಹಳ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಿರೀ ಯೇ, ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನೇ,
ಏಕೆ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಯಂತೆಯೂ,
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಗು ಾರ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾಣಿಕನ ಾಗೂ ಇದಿ್ದೕ?
9 ಏಕೆ ಸ್ತಬ್ಧನಂತೆಯೂ*, ರ ಸ ಾರದ ಶೂರನ ಾಗೆಯೂ ಇದಿ್ದೕ?
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ

*

14:9 ಸ್ತಬ್ಧನಂತೆಯೂ ಅಥ ಾ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡವನಂತೆಯೂ
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ಆದರೂ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುತಿ್ತ. ಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವರು, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು, “ಇವರು ಪ್ರ ಾಣಿಕನ ಾಗೆ ಅಲೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ,
ಾಲನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇವರನು್ನ ಕಟಾ ಸೆನು;
ಈಗಲೇ ಇವರ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಇವರ ಾಪಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
11 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಈ ಜನರ ಹಿತವನು್ನ ಬಯಸಿ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಬೇಡ.
12 ಇವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ಇವರ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳೆನು. ಹೋಮನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸೆನು.
ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ಇವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅದಕೆ್ಕ
ಾನು, “ಅ
್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇಗೋ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈ ಜನರಿಗೆ,
‘ಖಡ್ಗವು ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದು, ಾಮವು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದು; ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು
ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದಂತೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತರೆ’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು, “ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸು ಾ್ಳ ಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತರೆ; ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಸು ಾ್ಳದ ದಶರ್ನವನೂ್ನ, ಕಣಿಯನೂ್ನ, ಾ ಾತಂತ್ರ ವನೂ್ನ, ಸ್ವಕಲಿ್ಪತ
ೕಸವನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತರೆ.
15 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಖಡ್ಗವೂ, ಾಮವೂ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಾರವು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು, ‘ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ,
ಾಮದಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಮತು್ತ ಇವರ
ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರು ಾಮ ಮತು್ತ ಖಡ್ಗಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿ ಾಡಲ್ಪಡುವರು; ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹೂಣಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ;
ಾನು ಅವರ ದುಷ್ಟತನವನೆ್ನೕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು
ಾತಿ್ರ ಹಗಲು ನಿರಂತರ ಸುರಿಯಲಿ; ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಯುವತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಾಯ ಾಯಿತು,
ೌದು ಗಡು ಾದ ಪೆಟು್ಟ ಬಿತು್ತ. 18 ಾನು ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಇಗೋ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು,
ಊರೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇಗೋ, ಾಮದಿಂದ ಕೊರಗುವವರು! ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಾಜಕರೂ ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಗಡೀ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳು” ಎಂದನು.
10

ಪ್ರ ಾದಿಯು ಸ್ವಜನರಿ ಾಗಿ

ಾಡಿದ ಇನೊ್ನಂದು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಗಿ ತ್ಯ ಜಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ
ೕ?
ಚೀ
ೕನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಟಿ್ಟದಿ್ದ
ೕ? ನಮಗೆ ಗುಣ ಾಗದಂತೆ ಏಕೆ ಪೆಟು್ಟಹೊಡೆದಿ?
ಸುಖವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆವು,
ಾವ ಮೇಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ೕಮ ಾಲವನೂ್ನ ಎದುರುನೋಡಿದೆವು, ಾ,
ಅಂಜಿಕೆಯೇ!
20 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ,
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದು ಾಚಾರವನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ಾವು ನಿನಗೇ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
21 ನಿನ್ನ ಾಮದ ಮೇಲೆ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಡು, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಬೇಡ.
ಅವ ಾನಪಡಿಸಬೇಡ; ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೋ,
ಅದನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸದಿರು.
22 ಜ ಾಂಗಗಳ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ವಿಗ್ರ ಹಗ
ಳಗೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಬಲ್ಲವುಗಳುಂಟೇ?
ಆ ಾಶವು ಾ ಾಗಿ ಹದಮಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟೕತೇ?
19 ನೀನು ಯೆಹೂದವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್
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ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ವೃ ಷಿ ್ಟ ಪ ್ರ ದನು; ಾವು ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಿರೀ ಸುವೆವು.
ನೀನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕಯಷೆ್ಟ.

15

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕಠಿಣ ದಂಡನೆ
1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “
ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನು ನನಗೆ ವಿ ಾಪಿಸಿದರೂ
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಈ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ಇವರನು್ನ ನೂಕಿಬಿಡು, ತೊಲಗಿ
ಹೋಗಲಿ! 2 ಅವರು, ‘ ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
‘ಮರಣ ಾ್ಯ ಧಿಗೆ ನೇಮಿತ ಾದವರು ಮರಣ ಾ್ಯ ಧಿಗೆ, ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ನೇಮಿತ ಾದವರು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಬಲಿ ಾಗಲಿ.
ಾಮಕೆ್ಕ ನೇಮಿತ ಾದವರು ಾಮಕೆ್ಕ, ಸೆರೆಗೆ ನೇಮಿತ ಾದವರು ಸೆರೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ; ಇದೇ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳು.
3 “ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಲು್ಕ ವಿಧ ಾದ
ಾಧಕರನು್ನ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಖಡ್ಗವನು್ನ, ಸೀಳುವುದಕೆ್ಕ
ಾಯಿಗಳನು್ನ,
ನುಂಗಿ ಾಳು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂಬುದು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು.
4 “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ,
ಾನು ಅವರನು್ನ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
5 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ,
ಾರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸುವರು? ನಿನ ಾಗಿ ಾರು ಪ್ರ ಾಪಿಸುವರು?
ನಿನ್ನ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ಾರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವರು?
6 ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ‘ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿದಿ್ದ.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಾ ಾಯಿತು.
7 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೇಶದ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕವೆಗೋಲಿನಿಂದ ಾರಿಸಿ ತೂರುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಪುತ್ರ ಶೋಕಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡಿ ಾಶಪಡಿಸುವೆನು; ಅವರು ಹೋದ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗರು.
8 ಅವರ ವಿಧವೆಯರು ನನ್ನ ಾಗಕೆ್ಕ ಸಮುದ್ರ ದ ಉಸುಬಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿರುವರು.
ಯುವಕರ ಮತು್ತ ಾಯಂದಿರ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುವವನನು್ನ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲೆ್ಲೕ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳವಳವನು್ನ ಮತು್ತ ದಿಗಿಲನು್ನ ತಟ್ಟ ನೆ ಬೀಳಿಸುವೆನು.
9 ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತ ಾಗ್ಯ ವಂತಳೂ ಬಳಲಿ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟಂತಿ ಾ್ದಳೆ,
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಆಕೆಯ
ಾಲಿಗೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿ ಾ್ದನೆ, ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ
ಈ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಆಕೆಯ ಉಳಿದ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು’ ” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಪ್ರ ಾಪ
10 ನನ್ನ ಾಯೀ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನಿನ್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಬಂದ ಾನು ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಜಗಳಗಂಟಿಗನೂ, ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾರನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
ಾನು ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ, ಆದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.
11 ಇದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನಿನಗೆ ಮೇ ಾಗುವಂತೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆನು.
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೇಡಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನಲಿ್ಲಯೂ ಶತು್ರ ವನು್ನ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು.
12 ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ, ಬಡಗಣ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ
ಾರು ಮುರಿ ಾರು?
ಾಮ್ರ ವನು್ನ ಮುರಿಯುವುದು ಾರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 “ನಿನ್ನ ಸಕಲ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೊತು್ತ ಮತು್ತ
ಸಂಪತು್ತಗಳನು್ನ ಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಸೂರೆಗೆ ಈಡು ಾಡಿ,
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14 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ನೀನು ನೋಡದ ದೇಶಕೆ್ಕ

ಾಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನನ್ನ ರೋಷದಿಂದ
ಉರಿಯು ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು.”
15 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ, ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದು ಕಟಾ ಸು;
ನನ ಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸು.
ಅವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಡ, ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಾನು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾದೆನೆಂದು ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೋ.
16 ನನಗೆ ದೊರೆತ ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು, ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನಗೆ ಹಷರ್ವೂ,
ಹೃ ದ ಾನಂದವೂ ಆದವು.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವನಲ್ಲವೇ!
17 ಾನು ವಿನೋದ ಾರರ ಕೂಟದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಉ ಾ್ಲಸಪಡಲೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಒಂಟಿಗ ಾಗಿ ಕುಳಿತೆನು; ನನ್ನ ನು್ನ ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಿ್ದಯಷೆ್ಟ.
18 ಏಕೆ ನನ್ನ ವ್ಯ ಥೆಯು ನಿರಂತರ ಾಗಿದೆ? ನನ್ನ ಾಯವು ಗಡು ಾಗಿ ಗುಣಹೊಂದದೆ ಇರುವುದು ಏಕೆ?
ನೀನು ನನಗೆ ನೀರು ಬತು್ತವ ಕಳ್ಳತೊರೆಯಂತಿರಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸಿದು್ದ
ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ನನ್ನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವಂತೆ ಾನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನೀನು ತುಚ್ಛ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾಯಂತಿರುವಿ.
19

ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು, ನೀನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗದಿರುವಿ.
20 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಈ ಜನರಿಗೆ ದುಗರ್ಮ ಾದ ಾಮ್ರ ದ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ ರ ಸಲು ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು.
21 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಯಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು,
ೌದು, ಕೂ್ರರರ ಕೈ ಯಿಂದ ರ ಸುವೆನು” ಎಂದಿ ಾ್ದನೆ.

16
ಅಪತಿ್ತನ ದಿನ
1 ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನೀನು ಮದುವೆ ಾಗಬೇಡ, ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟದಿರಲಿ. 3 ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟ ವ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳು, ಅವರನು್ನ ಹೆತ್ತ ಾಯಿಯರು, ಅವರನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಡೆದ ತಂದೆಯಂದಿರಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ, 4 ಅವರು
ೕರ ಾದ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು,
ಅವರಿ ಾಗಿ
ಾರೂ ಗೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ
ಾರೂ ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವರು. ಖಡ್ಗವೂ, ಾಮವೂ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವವು; ಅವರ ಹೆಣಗಳು
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು” ಎಂಬುದೇ.
5 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಗೋ ಾಟದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡ, ಪ್ರ ಾಪಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ,
ಅವರಿ ಾಗಿ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬೇಡ.
ಾನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ ಾಗು ಕೃ ಪೆಯನೂ್ನ ಈ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ. 6 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನ ದೊಡ್ಡವರೂ.
ಅಲ್ಪರೂ ಾಯುವರು. ಅವರನು್ನ
ಾರೂ ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿ ಾಗಿ
ಾರೂ ಗೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 7 ಸತ್ತವನಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಪಡುವವರನು್ನ
ಸಂತೈ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾರೂ ಕಜಾ್ಜಯವನು್ನ ಹಂಚುವುದಿಲ್ಲ.
ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
8 ಔತಣದ
ಕಳಕೊಂಡವರಿಗೆ
ಾರೂ ಸ ಾ ಾನ ಾಯಕ
ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
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ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಬೇಡ, ಅಲಿ್ಲ ನವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಕುಡಿಯಬೇಡ. 9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೂ ಆಗಿರು ಾತನು ಹೀಗೆಂದಿ ಾ್ದನೆ, ‘ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹಷರ್ಸಂಭ್ರ ಮಗಳ ಧ ್ವನಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಧೂವರರ ಸ್ವರವನೂ್ನ ಈ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.’ 10 ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರು, ‘ಈ
ಮ ಾವಿಪತು್ತ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ವಿಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವೇನು?
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವು
ಾಡಿದ ಾಪವೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾಗ,
11 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ನು್ನ
ತೊರೆದು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದ್ದರಿಂದಲೂ, 12 ಇಗೋ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟಹ ೃ ದಯದ ಹಟದಂತೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕೇಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, 13 ನೀ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ ನೋಡದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು; ಅಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳೂ
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವಿರಿ; ಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮುಂದಿನ ಅತಿಶಯ ಾದ ಉ ಾ್ಧರ

“ಇಗೋ, ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, 15 ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಬಡಗಣ
ದೇಶದಿಂದಲೂ, ಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸಕಲ ಸೀಮೆಗಳಿಂದಲೂ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು; ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆನಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
14

ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಾಪ, ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದ ದಂಡನೆ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಹು ಮಂದಿ ಬೆಸ್ತರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸುವೆನು; ಆ ಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಲೂ, ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿ, ಬೇಟೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಹುಜನ ಬೇಡರನು್ನ ಕರೆಯಿಸುವೆನು. 17 ಾನು ಅವರ ನಡತೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುತೆ್ತೕನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ; ಅವರ ಅಧಮರ್ವು ನನಗೆ ಗುಟಾ್ಟ ಗಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗೇ
ಇದೆ. 18 ಅವರ ಅಧಮರ್ಕೂ್ಕ, ಾಪಕೂ್ಕ ಎರಡರಷು್ಟ ಶಿ ಯನು್ನ
ದಲು ಕೊಡುವೆನು; ಹೆಣಗಳಂತಿರುವ
ತಮ್ಮ ಹೇಯವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿ ಾ್ದರಷೆ್ಟ.”
16

ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಲವೇ, ಬಲ ಾದ ನನ್ನ ದುಗರ್ವೇ, ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆಶ್ರ ಯವೇ,
ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ, “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳನು್ನ,
ಾಯವನು್ನ, ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲದವುಗಳನು್ನ
ಾರಂಪಯರ್ ಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ
ಾಡುವರು. 20 ಮನುಷ ್ಯ
ಾತ್ರ ದವನು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನೇ? ಇವು ದೇವರುಗಳೇ
ಅಲ್ಲ.
21 ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ, ಇಗೋ, ಇದೊಂದೇ ಸಲ ನನ್ನ ಭುಜಬಲವನೂ್ನ ಪ ಾಕ್ರ ಮವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆನು, ೌದು, ಗ್ರ ಹಿಸ ಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಾಮಧೇಯವು “ಯೆಹೋವ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
19

17

ಯೆಹೂದವನು್ನ ಶಿ ಸುವ ಯೆಹೋವನು
1 ಯೆಹೂದದ ಾಪವು ಉಕಿ್ಕನ ಕಂಠದಿಂದಲೂ ಾಗೂ ವಜ್ರ ದ
ನೆಯಿಂದಲೂ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
ಅದು ಅವರ ಹೃ ದಯದ ಹಲಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆತಿ್ತದೆ.
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ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರಗಳನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಕಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ,
ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
3 ಬಯಲಿನ ನನ್ನ ಪವರ್ತದ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಡಿದ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸೊತು್ತ ಸಂಪತು್ತಗಳನು್ನ ಾಗು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಸೂರೆಗೆ ಈಡು ಾಡುವೆನು.
4 ಾನು ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ನೀವು ನೋಡದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು.
ನೀವು ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದಿ್ದೕರಿ, ಅದು ನಿತ್ಯ ವೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದು.
2 ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಂ

ದೇವರನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನವ
ಾತ್ರ ದವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ನರಜನ್ಮದವರನು್ನ ತನ್ನ
ಭುಜಬಲವೆಂದು ತಿಳಿದು,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆಯುವ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ಥನು.
6 ಇವನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನ ಜಾಲಿಗೆ ಸ ಾನನು; ಶುಭ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅದನು್ನ ಾಣನು.
ಾರೂ ಾಸಿಸದ ಚೌಳು ನೆಲ ಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ದ ಬೆ ಾ್ಗಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಅವನದು.
7
ಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ,
ಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಭರವಸೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ
ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
8 ನೀ ಾವರಿಯಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟು್ಟ ಹೊಳೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಹರಡಿ, ಧಗೆಗೆ ಭಯಪಡದೆ,
ಹಸುರೆಲೆಯನು್ನ ಚಿಗುರಿಸು ಾ್ತ, ಾಮದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಶಿ್ಚಂತೆ ಾಗಿ ಸ ಾ ಫಲಕೊಡು ಾ್ತ ಇರುವ
ಮರಕೆ್ಕ ಅವರು ಸ ಾನ ಾಗಿರುವರು.”
9 ಹೃ ದಯವು ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತಲೂ ವಂಚಕ; ಗುಣ ಾಗದ ರೋಗಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ;
ಅದನು್ನ ತಿಳಿದವರು ಾರು?
10 ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಕಮರ್ಫಲವನು್ನ ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ
ಾಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು,
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಪರೀ ಸುವವನೂ, ಅಂತರಿಂದಿ್ರ ಯವನು್ನ ಶೋಧಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾಗಿ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡವನು ತನ್ನದಲ್ಲದ ಮರಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೌಜುಗ ಹಕಿ್ಕಗೆ ಸ ಾನನು.
ಅವನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಅವು ಅವನಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗುವವು; ಅವನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಾಗಿ
ಕಂಡುಬರುವನು.
12 ನಮ್ಮ ಪವಿ ಾ್ರಲಯ ಾ್ಥನವು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಉನ್ನತ ಾದ ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂ ಾಸನ ಾಗಿದೆ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ನಿರೀ ಯೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವವರು ಆ ಾಭಂಗಪಡುವರು.
ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದವರು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ತೊರೆದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಹೆಸರು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
5

ಪ್ರ ಾದಿಯ ವಿ ಾಪನೆ

14 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸು, ಆಗ ಸ್ವ ಸ್ಥ

ಾಗುವೆನು.
ನನ್ನ ನು್ನ ರ ಸು, ಆಗ ರ ಸಲ್ಪಡುವೆನು; ನೀನೇ ನನಗೆ ಸು್ತತ ್ಯ ನು.
15 ಆ ಾ, ಜನರು ನನಗೆ, “ಯೆಹೋವನ
ಾತೆಲಿ್ಲ? ಅದು ಈಗಲೇ ನೆರವೇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
16 ಾ ಾದರೋ ಸ ಾ ಾಲನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಲು ಆತುರಪಡಲಿಲ್ಲ.
ವಿಪತಿ್ತನ ಅನಿ ಾಯರ್ ದಿನವನು್ನ ಅಪೇ ಸಲಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಾಯ ಾತು ಹೊರಟಿತು.
17 ನನ್ನ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಾರಣ ಾಗಬೇಡ; ಕೇಡಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಾಗಿದಿ್ದ.
18 ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಲಿ, ನನ ಾಗದಿರಲಿ.
ಭಯ ಾ್ರಂತಿಯು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿ, ನನ್ನ ನ ್ನಲ.್ಲ
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ಾಡಿ ವಿಪರೀತ ಕೇಡಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸು.

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇಂತೆಂದನು, “ನೀನು ಹೊರಟು ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು ಹೋಗಿ ಬರುವ
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ*, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾರು, 20 ‘ಈ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರೇ, ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 21 ಮನಮುಟಿ್ಟ ಗಮನಿಸಿರಿ, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಹೊರಬೇಡಿರಿ, ಅದನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ತರಲೇಬೇಡಿರಿ.
22 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ
ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿರಿ,
ಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡದಿರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾನು ಹೀಗೆ ಆ
ಾಡಿದೆನ ಾ್ಲ. 23 ಅವ ಾದರೋ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿ ಾ್ಕಗಲಿ ಉಪದೇಶ
ಹೊಂದಲಿ ಾ್ಕಗಲಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 24 ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ ಇದೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಊರಿನ ಾಗಿಲುಗ ಳಗೆ
ಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಾರದೆ,
ಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡದೆ, ಆ ದಿನವನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿದರೆ, 25 ಆಗ ಾವೀದನ
ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಅರಸರೂ, ಪ್ರ ಭುಗಳೂ ರ ಾಶ್ವ ಗಳನು್ನ ಏರಿದವ ಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವರು. ಇವರು, ಇವರ ಪ್ರ ಾನರು, ಯೆಹೂದದ ಜನರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು,
ಎಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ ಸೇರುವರು. ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿತ್ಯ ವೂ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು. 26 ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳು,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಸೀಮೆ, ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಣ
ಪ್ರ ದೇಶ, ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ† ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಪಶು, ಯಜ್ಞಪಶು, ನೈ ವೇದ್ಯ, ಧೂಪ
19

ಎಂಬ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾ ಅಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವರು. 27 ಆದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗ ಳಗೆ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರದೆಂಬ ನಿಯಮವನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ, ಆ ದಿನವನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ
ಆಗ ಾನು ಊರ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು, ಆರುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18

ಕುಂ ಾರ ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣು್ಣ
1 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, 2 “ನೀನೆದು್ದ ಕುಂ ಾರನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗು; ಅಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ
ನುಡಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೇಳ ಾಡುವೆನು” ಎಂಬ ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 3 ಆಗ ಾನು ಕುಂ ಾರನ
ಮನೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋದೆನು; ಇಗೋ, ಅವನು ಚಕ್ರ ದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಆ
ಕುಂ ಾರನು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾತೆ್ರ ಯು ಅವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಲು ಅವನು ಪುನಃ
ತನಗೆ ಸರಿತೋಚಿದ ಾಗೆ ಅದನು್ನ ಹೊಸ ಾತೆ್ರ ಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದನು.
5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು, 6 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಈ ಕುಂ ಾರನು
ಾಡಿದಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಡ ಾರದೋ?
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರೇ, ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಕುಂ ಾರನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ, ಾಗೆಯೇ, ನೀವು ನನ್ನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ. 7 ಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕಿತು್ತ, ಕೆಡವಿ
ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟ ಗ, 8 ಾನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಆ ಜ ಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ ಮನಮರುಗಿ
ಾಡದಿರುವೆನು.
9
ಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ನೆಟು್ಟ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟಾ್ಟ ಗ, 10 ಅದು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಾನು
*

17:19

ಾ
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ಾಗಿಲು.

†
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ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಮೇಲನು್ನ
ಾಡದೆ ಇರುವೆನು. 11 ಈಗ
ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ, ಾನು ನಿಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ೕಚಿಸಿ, ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗಲಿ, ನಡತೆಯನೂ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ’ ಎಂಬ ಾತನು್ನ ಹೇಳು. 12 ಅವರೋ,
‘ಏನೂ ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವೆವು, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ
ದುಷ್ಟ ಹೃ ದಯದ ಾಗೆ ಾಡುವೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.”
13 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ, ಇಂ ಾ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಾರು
ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ?
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.
14 ಲೆಬನೋನಿನ ಹಿಮವು ಅರಣ್ಯ ದ ಶಿಖರದಿಂದ ತಪು ್ಪವುದೇ? ದೂರದಿಂದ ಇಳಿದು ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯ
ನೀರು ಬತು್ತವುದೇ?
15 ನನ್ನ ಜನರೋ ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತು ವ್ಯ ಥರ್ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ;
ಅವು ಪು ಾತನ ಪದ್ಧತಿ ಾದ ಅವರ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಮುಗ್ಗರಿಸುವಂತೆಯೂ,

ಸರಿಯಲ್ಲದ ಸೀಳು ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವಂತೆಯೂ ಾಡಿವೆ.
16 ಆದ ಾರಣ ಬೆರಗಿನ ಸಿಳಿ್ಳ ಗೆ ಅವರ ದೇಶವು ನಿತ್ಯ ಗುರಿ
ಾಗುವುದು;
ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ ತಲೆದೂಗುವರು.
17 ಶತು್ರ ಗಳು ಮೇಲೆ ಬಿ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮೂಡಣ
ಾಳಿಯಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ದಿ ಾ್ಕ ಾಲು
ಾಡುವೆನು.
ಅವರ ವಿಪತಿ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖತಿರುಗಿಸದೆ ಬೆನು್ನ ಾಡುವೆನು.”
ಜನರ ಒಳಸಂಚು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು

18 ಆಗ ಅವರು, “ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿರುದ್ಧ

ಧ

ಾಡೋಣ ಬನಿ್ನರಿ;

ೕರ್ಪದೇಶವು
ಾಜಕನಿಂದ, ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯು ಾನಿಯಿಂದ, ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಪ್ರ ಾದಿಯಿಂದ
ಬಂದ ವಿಷಯ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದು.
ಬನಿ್ನರಿ, ಅವನನು್ನ
ಾಯಿಂದ ಬಡಿ
ೕಣ, ಅವನ
ಾವ
ಾತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದಿರುವ”
ಎಂದುಕೊಂಡರು.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನೊ್ನಡನೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
20 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಕೇಡಿನ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಅಗತ್ಯ ವೇ?
ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು
ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.
ಅವರ ಮೇಲಣ ನಿನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಲು ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ
ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ.
21 ಆದ

ಾರಣ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ, ಕತಿ್ತಯ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸು;
ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿ್ಳಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೂ, ವಿಧವೆಯ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ;
ಮೃ ತು್ಯ ವು ಅವರ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲಿ.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಯುವಕರನು್ನ ವಧಿಸಲಿ.
22 ಸುಲಿಗೆಯವರ

ಗುಂಪನು್ನ ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ ಾಡು, ಅವರ ಮನೆಗ ಳಗಿಂದ ಅರಚಾಟವು
ಕೇಳಿಸಲಿ.
ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡಿ, ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಾಶಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
23 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ಅವರ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ, ಅವರ ಾಪವನು್ನ ಅಳಿಸದಿರು, ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರಲಿ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೆಡವಲ್ಪಡಲಿ; ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಾಡು.
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ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಡಕೆಯ ಾಮ್ಯ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಹೊರಡು, ಕುಂ ಾರನು ಾಡಿದ ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಡಕೆಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು, ಜನರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಾಜಕರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೋ.
2 ನೀನು ಬೋಕಿಯ ಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಹೋಗಿ, ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾರು. 3 ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೂದದ ಅರಸರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ಾ, ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅದರ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳುವವರ
ಎರಡು ಕಿವಿಗಳೂ ಗಿರುಗುಟು್ಟವವು.
1

“ ‘ಈ ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದು ತಮ ಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸರಿ ಾಗಲಿ ತಿಳಿಯದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ, ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅನ್ಯ ಾ್ಥನವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಅವರು ಅದನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಾಳ್ ದೇವತೆಗೆ ಆಹುತಿ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಳನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.
ಾನು ಇಂ ಾ ಆಚಾರವನು್ನ
ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಾತನೆ್ನೕ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲೂ ಇಲ್ಲ. 6 ಆ ಾ, ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೋಫೆತ್ ಮತು್ತ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮಿನ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆಯ ತಗು್ಗ ಎಂಬ
ಹೆಸ ಾಗುವ ಾಲ ಬರುವುದು. 7 ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಮಣು್ಣ ಾಲು ಾಡಿ, ಅವರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರ ಗಳ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಬೀಳಿಸಿ, ಆ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆ ಾರವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು.
8
ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬೆರಗಿನ ಸಿಳಿ್ಳ ಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು;
ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾಗಿ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು. 9 ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ
ಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರ ಗಳು ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತ,
ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡು ಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರ ಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಇದು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.’ ”
4

10 ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಆ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,

“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಕುಂ ಾರನು ಒಡೆದು ಸರಿಪಡಿಸ ಾಗದ ಮಣಿ್ಣ ನ
ಾತೆ್ರ ಯಂತೆ ಾನು ಈ ಜನವನು್ನ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವೆನು; ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಾಗಿ
ಶವಗಳನು್ನ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣುವರು. 12 ಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಇದರ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಹೀಗೆ ಾಶಪಡಿಸಿ,
ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತೋಫೆತಿನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು. 13 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳೂ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ
ಮನೆಗಳೂ ಅಂದರೆ
ಾವ
ಾವ ಮನೆಗಳ ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಣಕೆ್ಕಲ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿ,
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾನನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನು್ನ ಸುರಿದಿ ಾ್ದರೋ, ಆ ಮನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೊಲ ಾಗಿ ತೋಫೆತ್ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗುವವು.’ ”
11

14

ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, 15 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ಾ, ಈ ಪಟ್ಟಣದವರೂ ಮತು್ತ ಇದರ ಸುತ್ತಣ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳವರೂ
ನನ್ನ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳದೆ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾರಣ, ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ
ಾಪದ ಕೇಡನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಾರಿದನು.

20
ಪಷೂ್ಹರನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಾಕಿಸಿದು್ದ
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1

ಯೆರೆಮೀಯನು ಈ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡುವುದನು್ನ
ಾಜಕ ಾದ ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗನೂ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಯೂ ಆದ ಪಷೂ್ಹರನು ಕೇಳಿದನು. 2 ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲಣ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಾಗಿಲಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಾಕಿಸಿದನು.
3 ಮರುದಿನ ಪಷೂ್ಹರನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೋಳದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಷೂ್ಹರ್* ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಾಗೋರ್ ಮಿ ಾ್ಸಬೀಬ್†
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಏಕೆಂದರೆ, ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೂ
ದಿಗಿಲಿಗಿ ಆಸ್ಪದನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಬೀಳುವರು, ನೀನು ಅದನು್ನ
ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿ. ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು; ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯು್ದ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕಡಿಯುವನು. 5 ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ,
ಆ ಾಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸಂಪತ್ತನೂ್ನ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ಸಕಲ ನಿಧಿ, ನಿ ೕಪಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಶತು್ರ ಗಳ
ಕೈ ವಶ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
6 ಪಷೂ್ಹರನೇ, ನೀನೋ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವಿ. ನೀನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಿ ಾ್ಯ
ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತ ಮಣಾ್ಣಗುವಿರಿ” ಎಂದು
ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಪ್ರ ಾಪ
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದಿ, ಾನು ಮರು ಾದೆನು; ನೀನು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿ;
ಾನು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಗೇಲಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಅಣಕಿಸು ಾ್ತರೆ.
8 ಾನು
ಾತ ಾಡುವುದೆ ಾ್ಲ ಅರಚಾಟವೇ. “ಬ ಾ ಾ್ಕರ, ಕೊಳೆ್ಳ” ಎಂದೇ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಾರುವ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಜನರ ದೂಷಣೆಗೂ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ.
9 “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ
ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಕೊಂಡರೆ,
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಕ ಾಗಿದೆ
ೕ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಕಟ ಾಗುತ್ತದೆ,
ಸಹಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಇನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರೆ.
10 “ಇವನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿರಿ,
ಾವೂ ಹೇಳುವೆವು” ಎಂದು ಬಹು ಜನರು ಗುಸುಗುಟು್ಟವುದನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ದಿಗಿಲು; ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರೂ “ಇವನು ಎಡವಿ ಬೀಳಲಿ” ಎಂದು ನನ್ನ ನು್ನ
ಹೊಂಚಿನೋಡು ಾ್ತ,
“ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿ ಾ್ದನು, ಇವನನು್ನ ಗೆದು್ದ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
11 ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಭಯಂಕರಶೂರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರು
ಗೆಲ್ಲದೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.
ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವು ನೆರವೇರದ ಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾಗುವರು, ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಾಶ್ವತ
ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವರು.
12 ಹೃ ದಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಂತರಿಂದಿ್ರ ಯವನೂ್ನ ಪರೀ ಸಿ ಶಿಷ್ಟರನು್ನ ಶೋಧಿಸುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ನೋಡಲಿ; ನಿನಗೇ ನನ್ನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
7 ಯೆಹೋವನೇ,

*

20:3 ಪಷೂ್ಹರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ.

†

20:3

ಾಗೋರ್ ಮಿ ಾ್ಸಬೀಬ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆ್ಲಡೆ ಭಯ.
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13 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ; ಆತನು ಕೆಡುಕರ ಕೈ ಯಿಂದ ದೀನನ

ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
14 ಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ, ಾಯಿಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆತ್ತ ದಿನವು ಅಶುಭವೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ!
15 “ನಿನಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದೆ” ಎಂಬ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ
ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ!
16 ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರಪಡದೆ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ.
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಅರಚಾಟವು, ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲಿ್ಲ ಕೂ ಾಟವು ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿ!
17 ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಹೀಗೆ
ಾಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಾಯಿಯೇ ನನಗೆ
ಗೋರಿ ಾಗುತಿ್ತದ್ದಳು, ಆಕೆಯ ಗಭರ್ವು ಾ ಾಗಲೂ ಬಸು ಾಗಿಯೇ ಇರುತಿ್ತತು್ತ.
18 ಾನು ಶ್ರ ಮದುಃಖಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಆಯುಸು್ಸ ಅವ ಾನದಿಂದ ಕ್ಷಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಗಭರ್ದಿಂದ ಏಕೆ ಹೊರಟು ಬಂದೆನು?
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ದೇವರು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದು್ದ
1 ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಪಷೂ್ಹರನನೂ್ನ,
ಾಜಕನು ಾಸೇಯನ ಮಗನು
ಆದ ಚೆಫನ್ಯ ನನೂ್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, 2 “ದಯ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂದು
ಆತನನು್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರಿಸು; ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನ ಾ್ಲ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಪಕ್ಷವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಈ ಶತು್ರ ವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಲಗುವಂತೆ ಾಡಿ ಾನು” ಎಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ
ವಿ ಾಪಿಸಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ದೊರೆಯಿತು.
3 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮುತು್ತವ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೂ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಹೊರಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಹಿಡಿದಿರುವ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ಈ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಕೂಡಿ ಾಕುವೆನು. 5 ಾನೇ ಕೋಪ, ರೋಷ,
ಮ ಾಕೊ್ರ ೕಧಭರಿತ ಾಗಿ ಶಿ ಾಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆನು. 6 ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಾಧಿಸುವೆನು,
7 ತರು ಾಯ
ೕರ ಾ್ಯ ಧಿಯು ಅವರನು್ನ ಾಯಿಸುವುದು.
ಾನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಾ್ಯ ಧಿ, ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಾಮಗಳಿಂದ ಹತ ಾಗದೆ ಉಳಿದ
ಪ್ರ ಜೆಗಳನೂ್ನ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈ ಗೂ, ಅವರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಅವರ
ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೂ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸದೆ, ಕನಿಕರದಿಂದ ಉಳಿಸದೆ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸುವನು.
8 “ನೀನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಜೀವಿಸುವ
ಾಗರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಯುವ
ಾಗರ್ವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 9 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವವನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ, ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ಾಯುವನು. ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಮುತು್ತವ ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ
ರೆಹೋಗಲು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಡುವವನು ಬದುಕುವನು, ತನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಂದನೆ್ನೕ
ಾಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 10 ಮೇಲಿಗಲ್ಲ, ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಇದು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈ ವಶ ಾಗುವುದು, ಅವನು ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
ಯೆಹೂದದ ಾಜಮನೆತನಕೆ್ಕ ಾಪ

12

11 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆತನದ ವಿಷಯ

ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಾವೀದನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ರೋಷವು
ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಹೊರಟು,
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ಾರೂ ಆರಿಸ ಾಗದಷು್ಟ ರಭಸ ಾಗಿ ದಹಿಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ, ಸುಲಿಗೆ ಾದವನನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡವನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ”
ಎಂಬುದೇ.
13 ಆ ಾ, ತಗಿ್ಗನ ನಗರವೇ, ಬಯಲು ಭೂಮಿಯ ಶಿಖರದ ಮೇಲಣ ಪುರಿಯೇ,
ಾನು ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
“

ಾರು ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂ ಾರು? ನಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ
ಾರು ನುಗು್ಗವರು?” ಎಂದು
ಹೇಳುವವರೇ,
14 ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ಪುರವೆಂಬ ವನಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚು್ಚವೆನು,
ಅದು ಸುತು್ತಮುತ್ತಣದ ಪ್ರ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು, “ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದು
ಹೋಗಿ ಈ
ಾತನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೇಳು, 2 ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನರೂಢ ಾದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೇ,
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು; ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಮತು್ತ ಈ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ ಕೇಳಲಿ.
3 ಯೆಹೋವನು, ನೀತಿ, ಾ್ಯ ಯಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ, ಸುಲಿಗೆ
ಾದವನನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡವನ ಕೈ ಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿರಿ. ವಿದೇಶಿ, ಅ ಾಥ, ವಿಧವೆ ಇವರಿಗೆ ಾವ ಅ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ನಿದೋರ್ಷಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರಿಸಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
1

“ನೀವು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೈ ಗೊಂಡರೆ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ
ಅರಸರು ರ ಾಶ್ವ ಗಳನೆ್ನೕರಿದವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಕರೊಡನೆಯೂ, ಪ್ರ ಜೆಗ ಡನೆಯೂ ಈ ಅರಮನೆಯ
5 ನೀವು ಈ
ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವರು.
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಅರಮನೆಯು
ಾಳುಬೀಳುವುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
6 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆತನವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನೀನು ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಂತೆಯೂ, ಲೆಬನೋನಿನ ಶಿಖರದ ಾಗೂ ಇದಿ್ದ,
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿಜರ್ನ ಪಟ್ಟಣವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡುವುದು
ಖಂಡಿತ.
7 ಆಯುಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಸಂ ಾರಕರನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ
ದೇವ ಾರುಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವರು.
8 ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಈ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತ, ‘ಯೆಹೋವನು ಈ ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು?’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ,
9 ‘ಈ ಪಟ್ಟಣದವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕೆ್ಕ ಈ ಗತಿ ಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.”
4

ಅರಸ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು
ಾಗಿ ಅಳಬೇಡಿರಿ, ಗೋ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ಸೆರೆ ಾದವನಿ ಾಗಿ ಬಿಕಿ್ಕಬಿಕಿ್ಕ ಅಳಿರಿ; ಅವನು ಇನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗನು, ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡನು.
11 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನ ತರು ಾಯ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದವನೂ ಇಲಿ್ಲಂದ ಸೆರೆ ಾಗಿ
ಹೋದವನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅವನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾರನು.
12 ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಸೆರೆ
ಯ್ದರೋ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವನು, ಈ ದೇಶವನು್ನ ಇನು್ನ ಾಣನು” ಎಂಬುದೇ.
10 ಸತ್ತವನಿ

ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೊ

ಾಕೀಮನು
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ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ದುನೀರ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಮಹಡಿಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಳು್ಳವವನ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಕೂಲಿಕೊಡದೆ ನೆರೆಯವನಿಂದ ಬಿಟಿ್ಟಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಸಿ,
14 ಆ ಾ, “ ಾನು ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ವಿ ಾಲ ಾದ ಮಹಡಿಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಅಗಲಗಲ ಾದ ಕಿಟಕಿಗಳನಿ್ನಡಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಾ್ಲ ದೇವ ಾರಿನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಕಿರಿಮಂಜಿಯ
ಬಣ್ಣವನು್ನ ಬಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಾಡನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
15 ನೀನು ದೇವ ಾರುವಿನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸ್ಪಧಿರ್ಸುವುದರಿಂದಲೇ ಆಳತಕ್ಕವ ಾಗಿದಿ್ದೕ
ೕ?
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಷೆ್ಟೕ ಉಂಡು ಕುಡಿದರೂ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನ್ನಂತು ಕೈ ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು; ಆಗ ಅವನಿಗೆ
ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿತು್ತ.
16 ದೀನದರಿದ್ರರ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಆಗ ಸುಖ ಾಗಿತು್ತ. ನನ್ನ ನು್ನ ಅರಿಯುವುದೆಂದರೆ ಇದೇ
ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
17 ಆದರೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವುದು, ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವುದು, ಹಿಂಸಿಸುವುದು, ಜಜು್ಜವುದು,
ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯೂ, ನಿನ್ನ ಮನಸೂ್ಸ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.
18 ಆದ ಾರಣ
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು.
“ಅ
್ಯೕ ಅಣಾ್ಣ, ಅ
್ಯೕ ಅ ಾ್ಕ ಎಂದು ಗೋ ಾಡುವಂತೆ ಇವನಿ ಾಗಿ
ಾರೂ ಗೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಅ
್ಯೕ ನ ್ಮಡೆ ಾ, ಅ
್ಯೕ, ದೊರೆಯ ಮಹಿಮೆಯೇ ಎಂದು ಇವನಿ ಾಗಿ
ಾರೂ
ಪ್ರ ಾಪಿಸರು.
19 ಇವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಾಗಿಲುಗಳ ಹೊರಗೆ ಕತೆ್ತಯಂತೆ ಎಳೆದು ಬಿ ಾಡಿ ಮಣು್ಣ ಾಲು
ಾಡುವರು” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ.
20 ಚೀ
ೕನ್ ಯುವತಿಯೇ, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕೂಗಿಕೋ!
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ರೆಯಿಡು, ಅ ಾರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಚಿಕೋ! ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವರೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗಿ ಹೋದರ ಾ್ಲ.
21 ಾನು ನೆಮ್ಮ ದಿಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಾತ ಾಡಿ ಾಗ “ ಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದಿ. ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಾಲ್ಯ ದಿಂದಲೇ ಅ ಾ್ಯ ಸ.
22 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕುರುಬರನು್ನ ಾಳಿಯು ಅಟಿ್ಟ ಬಿಡುವುದು.
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದವರು ಸೆರೆಹೋಗುವರು; ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಕಲ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು
ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಕಿ್ಕೕ ಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.
23 ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವಳೇ,
ದೇವ ಾರುಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವಳೇ,
ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಸಂಕಟವು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸು ಾಗ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ
ದುಃಖಕರ ಾಗಿರುವುದು!
24 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಯೆಹೋ
ಾಕೀಮನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನೂ ಆದ ಕೊನ್ಯ ನೆಂಬ ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಯ ಮುದೆ್ರ ಯುಂಗರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಕಿತು್ತ ಾಕುತಿ್ತದೆ್ದನು! 25 ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವವರ ಕೈ ಗೆ ಅಂದರೆ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮತು್ತ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. 26 ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲದ ಅನ್ಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು; ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ.
27 ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.
28 ಕೊನ್ಯ ನೆಂಬ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಿ ಾಡಿದ ಒಡಕು ಕುಡಿಕೆ
ೕ?
ಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದ ಮಣಿ್ಣ ನ
ಮಡಿಕೆ
ೕ? ಎಂಬಂತೆ,
ಅವನೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೂ ಏಕೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ ್ಟ ಾ್ದರೆ?
ನೋಡದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟ ಾ್ದರೆ?
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29 ದೇಶವೇ, ದೇಶವೇ, ದೇಶವೇ ಯೆಹೋವನ

ಾತನು್ನ ಕೇಳು!
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30 ಯೆಹೋವನು, “ಇವನನು್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನು, ವ್ಯ ಥರ್ಜನ್ಮ ದವನು ಎಂದು ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿರಿ;

ಇವನ ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾರೂ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಆಳುವುದಿಲ್ಲ ಾಳನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

23

ಧಮರ್ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರುವ ಾ ಾ್ದನ
“ನನ್ನ ಾವಲಿನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿ ಾಳು ಾಡುವ ಕುರುಬರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ”
ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರೆಂಬ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವ ಕುರುಬರ
ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ ಕುರಿತು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಚದರಿಸಿ
ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ವಿಚಾರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಾ, ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವೆನು.
3 ಾನು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಟೆ್ಟ ನೋ, ಆ ಸಕಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಉಳಿದ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಂ ಾನ ಾಗಿ
ಹೆಚು್ಚವವು. 4 ಾನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರುಬರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು, ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು.
ಅವು ಇನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
5 ಯೆಹೋವನು, “ಇಗೋ, ಾನು ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವೀದನೆಂಬ ಮೂಲದಿಂದ ಸದ್ಧಮಿರ್
ಾದ
ಳಕೆಯನು್ನ ಚಿಗುರಿಸುವೆನು.
ಅವನು ಾಜ ಾಗಿ ಆಳು ಾ್ತ, ವಿವೇಕದಿಂದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀತಿ, ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವನು.
6 ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನೆಮ್ಮ ದಿ
ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು;
‘ಯೆಹೋವ ಚಿದೆ್ಕೕನು’ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಸದ್ಧಮರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವನಿ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
7 ಆ ಾ, ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, 8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮನೆತನವೆಂಬ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದಿಂದಲೂ, ಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸಕಲ ಸೀಮೆಗಳಿಂದಲೂ
ಬರ ಾಡಿ, ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು. ಅವರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸುಖ ಾಸಿಗ ಾಗುವರು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
9 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯ:
ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ; ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಕರಗಿಹೋಗಿವೆ.
ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಕ್ಯ ಗಳಿಗೂ ವಶ ಾಗಿ ಅಮಲೇರಿದವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ೌದು, ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ಸೋತವನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ಸೀಮೆಯು ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ದೈ ವ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇಶವು ದುಃಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡವಿಯ ಹು ಾ್ಗವಲು ಾಡಿದೆ; ದೇಶದವರು ತ್ವರೆಪಡುವ ಾಗರ್ವು ದು ಾರ್ಗರ್, ಅವನ ೌಯರ್ವು
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಧಕ.
11 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಭ್ರ ಷ ್ಟರು,
ಾಜಕರೂ ಭ್ರ ಷ ್ಟರು.
ೌದು ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
12 ಆದ ಾರಣ ಅವರ
ಾಗರ್ವು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಜಾರಿಬೀಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗುವುದು.
ಅವರು ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು; ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ, ದಂಡನೆಯ
ವಷರ್ದ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
1
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ಾನು ಸ ಾಯರ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೈ ತಿಕತೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅವರು ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಆವೇಶದಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೆಂಬ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಗರ್ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದರೆ.
14 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅಸಹ್ಯ ವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿ,
ೕಸದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ದುಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾರೂ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಡದಂತೆ ಅವರ
ಕೈ ಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೊದೋಮಿನಂತೆ,* ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಗೊ ೕರದ ಾಗೆ ನನಗೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.
ಆದ ಾರಣ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಆ ಾ, ಾನು ಇವರಿಗೆ
ಕಹಿ ಾದ ಆ ಾರ ಮತು್ತ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ ಭ್ರ ಷ ್ಟತನವು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿದೆಯಷೆ್ಟ” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
15

ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಥರ್ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸು ಾ್ತರೆ; ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯದೆ
ಸ್ವಂತ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದದ್ದನೆ ್ನೕ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
17 ನನ್ನ ನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡುವವರಿಗೆ, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಸ್ವಂತ ಹೃ ದಯದ ಹಟದಂತೆ ನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ‘ನಿಮಗೆ
ಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸದು’ ಎಂದು
ನುಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
18 ಅವರಲಿ್ಲ
ಾರು ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆತನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ?
ಾರು ಆತನ ನುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಗಮನಿಸಿ ಾ್ದರೆ?
19 ಆ ಾ, ಯೆಹೋವನ ರೋಷವೆಂಬ ಬಿರು ಾಳಿಯು, ಸುಂಟರ ಾಳಿಯು ಹೊರಟಿದೆ.
ಅದು ದುಷ್ಟರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವುದು.
20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಧಿಸಿ, ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಆತನ ರೋಷವು
ತಣ್ಣ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಇದನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಗ್ರ ಹಿಸುವಿರಿ.
21 ಾನು ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಾವೇ ಆತುರಗೊಂಡರು;
ಾನು ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು.
22 ಇವರು ಆಲೋಚ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಅವರ ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪ ಸುತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
23 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ಇರುವ ದೇವರೋ?
24 ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವನಲ್ಲ
ೕ? ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳದಂತೆ
ಾ ಾದರೂ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂ ಾನೇ?
ಾನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ಯ ಪಿಸಿರುವವನಲ್ಲವೆ.”
25 ನನಗೆ ಕನಸು ಬಿತು್ತ, ಕನಸು ಬಿತು್ತ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮರೆತ ಪ್ರ ಾರ
ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸ್ವಹ ೃ ದಯಕಲಿ್ಪತ
ೕಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ, ಾವು ಕನಸುಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜನರು
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. 27 ಇಂ ಾ
ೕಚನೆಯು
ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಇರುವುದು? 28 ಕನಸು ಕಂಡ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ತಿಳಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದವನೋ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
16 ಸೇ

*

23:14 ಸೊದೋಮಿನಂತೆ, ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ
18:20; 19:24-25 ನೋಡಿರಿ).
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29 ಹೊಟೆ್ಟಲಿ್ಲ?

ನುಡಿಯಲಿ.
ಾಳೆಲಿ್ಲ? ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ವು ಬೆಂಕಿಗೂ, ಬಂಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವ ಚಮಟಿಗೆಗೂ
ಸ ಾನ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಾರ ಎಂದು ನುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಶಿ
ಆ ಾ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾನು
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 ಆ ಾ, ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ “ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾನು ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ
32 ಆ ಾ, ಸುಳು್ಳ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ವಿವರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ
ನುಡಿ.
ಾತುಗಳಿಂದಲೂ,
ನಿಲರ್ಕ್ಷದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆ ಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ
ಾವ ಪ್ರ
ೕಜನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
33 ಪ್ರ ಾದಿ
ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಈ ಜನರಲಿ್ಲ
ಾರೇ ಆಗಲಿ “ಯೆಹೋವನು
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಾಕ್ಯ ದ ಆ ಾರವೇನು?” ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
“ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಹೊರೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು. 34 ಪ್ರ ಾದಿ,
ಾಜಕ, ಾ ಾರಣ ಜನ, ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ, ‘ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ’ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವನೋ
ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 35 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನೂ್ನ, ‘ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವೇನು, ಯೆಹೋವನು ಏನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ?’ 36 ಎಂದು
ಕೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ ಎಂಬ
ಾತನು್ನ ಇನು್ನ ಎತ್ತಲೇ ಕೂಡದು. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ
ನುಡಿಯೇ ಅವನವನಿಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿರುವುದು; ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ನುಡಿಗಳನು್ನ, ೌದು, ನಮ್ಮ
ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ
ಾಡಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 37 ನೀವು
‘ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿನಗೆ
ಾವ ಉತ್ತರ ಾಯಿತು, ಯೆಹೋವನು ಏನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 38 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ‘ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ’ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ ಎಂಬ
ಾತನು್ನ ಎತ್ತಲೇ ಕೂಡದು ಎಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾರಣ ಇಗೋ, 39 ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಹೊರೆಯೆಂದು ಎತಿ್ತ
ನನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು. 40 ಮತು್ತ ಾನು ನಿತ್ಯ ನಿಂದೆಯನೂ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಾಶ್ವತ
ಅವ ಾನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.’ ”
30
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ಒಳೆ್ಳಯ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಹಣು್ಣಗಳ ಾಮ್ಯ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಕೊನ್ಯ ನನೂ್ನ, ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ, ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನೂ್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯ್ದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ತುಂಬಿದ ಎರಡು ಪುಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 2 ಒಂದು
ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಫಲ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ಾಗಿದ ಹಣು್ಣಗಳ ಾಗೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದ ಅತು್ಯ ತ್ತಮ ಾದ ಅಂಜೂರದ
ಫಲಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಇನೊ್ನಂದು ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾರೂ ತಿನ್ನದ ಾಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟು್ಟ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಏನು
ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಾನು, “ಅಂಜೂರದ ಫಲಗಳನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ; ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು
ಅತು್ಯ ತ್ತಮ ಾಗಿವೆ, ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳು ಬಹಳ ಕೆಟಿ್ಟವೆ,
ಾರೂ ತಿನ್ನದ ಾಗೆ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ”
4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟ ನು.
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
5 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಸೆರೆಯವ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಈ ಉತ್ತಮ ಾದ ಅಂಜೂರದ ಫಲಗಳಂತೆ
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ಯೆರೆಮೀಯನು 24:6

1110
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6 ಅವರನು್ನ

ಲ ಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೇಲನು್ನಂಟು ಾಡುವೆನು.
ಕಟಾ ಸಿ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು, ಕೆಡವುವದಿಲ್ಲ; ನೆಡುವೆನು, ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ಗ್ರ ಹಿಸತಕ್ಕ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು” ಎಂಬುದೇ.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, “ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ, ಅವನ ಪ್ರ ಾನರು, ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಶೇಷ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ವಲಸೆ ಾದವರು, ಕೆಟು್ಟ
ಾರೂ ತಿನ್ನದ
ಾಗೆ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳ ಗತಿಗೆ ಇವರನು್ನ ತರುವೆನು. 9 ಅವರ ಕೇಡಿ ಾಗಿ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಭಯಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಾನು ಅವರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರು ನಿಂದೆ, ಕಟು್ಟ ಾದೆ, ಪರಿ ಾಸ್ಯ, ಾಪ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
10 ಾನು ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಅವರು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವ
ತನಕ ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
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ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೊ್ರ ೕಹ
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
2 ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಈ ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ
ಸಕಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಾರಿದನು.
3 ಆತನು, “ಆ
ೕನನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ, ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ
ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 5 ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತೇನೆಂದರೆ, ‘ನೀವೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರಲಿ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ
ನೆಲೆಗೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ
ನನ್ನ ನು್ನ ರೇಗಿಸಬೇಡಿರಿ; ಹೀ ಾದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದೇ. 7 ಆದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕೇಡನು್ನ
ತಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಸೆರೆ
ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ನೀವು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದ ಾರಣ ಇಗೋ, 9 ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರೆಯಿಸಿ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ ನನ್ನ
ಸೇವಕನೂ ಆದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಇವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೂ, ಇದರ
ನಿ ಾಸಿಗಳ ಮೇಲೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ತುಂ ಾ ಾಳುಗೈ ದು,
ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ, ನಿತ್ಯ ಾಶನಕೂ್ಕ ಈಡು ಾಡುವೆನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಸಂಭ್ರ ಮಗಳ
ಧ ್ವನಿಯನೂ್ನ, ವಧೂವರರ ಸ್ವರವನೂ್ನ, ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲ ನ ಶಬ್ದವನೂ್ನ, ದೀಪದ ಬೆಳಕನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.
11 ಈ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗಿ ಬೆರಗಿಗೆ ಈ ಾಗುವುದು; ಮತು್ತ ಈ ಜ ಾಂಗಗಳು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು. 12 ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನನೂ್ನ,
ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವನೂ್ನ, ಆ ಜ ಾಂಗದವರನೂ್ನ ಅವರ ದೊ್ರ ೕಹ ಾ್ಕಗಿ ದಂಡಿಸಿ, ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾಶನಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 13 ಾನು ಆ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಅಂದರೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
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ಯೆರೆಮೀಯನು 25:14

1111

ಯೆರೆಮೀಯನು 25:31

14

ಬರೆದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜರೂ
ಅವರನೆ್ನೕ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಅವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು” ಎಂಬುದೇ.
ಯೆಹೋವನು ವಿಧಿಸುವ ದುಗರ್ತಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ರೋಷರೂಪ ಮದ್ಯ ದ ಈ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ನೀನು
ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ಸಕಲ
ಜ ಾಂಗಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವಂತೆ
ಾಡು. 16 ಾನು ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ಅವರು ಕುಡಿದು ಓ ಾಡುವರು, ಹುಚು್ಚಚಾ್ಚ ಗುವರು” ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
17 ಆಗ
ಾನು ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಿಂದ ಆ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನು
ಾವ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೋ, ಆ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವಂತೆ
ಾಡಿದೆನು. 18 ಅದನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ, ಅರಸರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾನರಿಗೂ ಕುಡಿಸಿದೆನು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಾ ಾಗಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಾಪಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು. 19 ಅದು ಈ ದಿನ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನು,
ಅವನ ಸೇವಕರು, ಪ್ರ ಾನರು, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, 20 ಬಗೆಬಗೆಯ ಎ ಾ್ಲ ವಿದೇಶೀಯರು, ಊಚ್
ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಾಜಾ, ಎಕೊ್ರ ೕನ್,
ಾ ಾಗದೆ ಉಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷೊ್ಡೕದ್, 21 ಎದೋಮ್ಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಅ ್ಮೕನ್ಯರು, 22 ತೂರಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಅರಸರು, ಚೀದೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೆಯ ಕ ಾವಳಿಯ ಅರಸರು, 23 ದೆ ಾನ್ಯರು,
ತೇ ಾ ದೇಶದವರು, ಬೂಜ್ ದೇಶದವರು, ಚಂಡಿಕೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರು, 24 ಅರಬಿಯದ
ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಅರಣ್ಯ ಾಸಿಗ ಾದ ಮಿಶ್ರ ಜಾತಿಯವರ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, 25 ಜಿಮಿ್ರ ಯ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು,
ಏ ಾಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಮೇದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, 26 ದೂರ ಮತು್ತ ಸಮೀಪವಿರುವ ಉತ್ತರದೇಶದ
ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ಾಜ್ಯ ಗಳವರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಡಿಸು; ಇವರು ಕುಡಿದ
ಮೇಲೆ ಶೇಷಕಿನ* ಅರಸನೂ ಕುಡಿಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ ಾದ ಅಪ್ಪ ಣೆ. 27 ಇದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಈ
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ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಯಿತು, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನುಡಿಯತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು; ಆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ
ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ ಕಕಿ್ಕ ಬಿದು್ದ ಏಳದಿರಿ.” 28 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯಲಿಕೂ್ಕ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು. 29 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾಧಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಆ ದಂಡನೆಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೀರೋ? ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಖಡ್ಗವೇ,
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಾ” ಎಂದು ಕೂಗುವೆನು. ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನನ್ನ ನುಡಿ. 30 ಇಂತಿರಲು ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು,
“ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತಲೋಕದಿಂದ ಗಜಿರ್ಸುವನು, ತನ್ನ ಘನನಿ ಾಸದಿಂದ ಧ ್ವನಿಗೈ ಯುವನು.
ಆತನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಗಜಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ ಹು ಾ್ಗವಲಿನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಬೆದರಿಸುವನು.
ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ತುಳಿಯುವವರು ಕೂ ಾಡುವಂತೆ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ಕೂಗುವನು.
31 ಆ ಶಬ್ದವು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾ್ಯ ಪಿಸುವುದು,
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವುಂಟಷೆ್ಟ,
ಅವನು ನರಜನ್ಮದವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ನಿಲು್ಲವನು, ದುಷ್ಟರನು್ನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವನು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಬರುವ ಕೇಡು
*

25:26 ಶೇಷಕಿನ

ಾಬೆಲಿನ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಹೆಸರು.
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ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಆ ಾ, ಕೇಡು ಜ ಾಂಗದಿಂದ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಹರಡುವುದು; ದೊಡ್ಡ
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಎದು್ದ ಬರುವುದು.
33 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹತ ಾದವರು ಲೋಕದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ
ಬಿದಿ್ದರುವರು;
ಅವರಿ ಾಗಿ
ಾರೂ ಗೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ
ಾರೂ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಾರು
ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವರು.
32

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿ ಾಗುವ ಶಿ
ಕುರುಬರೇ, ಅರಚಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ!
ಮಂದೆಯಲಿ್ಲ ನ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರೇ, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ಹೊರ ಾಡಿರಿ!
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಧಿಸುವ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ; ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುವೆನು;
ನೀವು ಬಿದು್ದ ಒಡೆದುಹೋದ ಅಂದ ಾದ ಾತೆ್ರ ಯಂತೆ ಚೂರುಚೂ ಾಗುವಿರಿ.
35 ಕುರುಬರು
ಓಡಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಾಗರ್ವು ಸಿಕ್ಕದು, ಮಂದೆಯ ಹಿರಿಯ
ಾಯಕರು
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ದೊರೆಯದು.
36 ಆ ಾ, ಕುರುಬರ ಕೂ ಾಟ! ಮಂದೆಯ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರ ಅರಚಾಟ!
ಯೆಹೋವನು ಆ ಹು ಾ್ಗವಲನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
37 ನೆಮ್ಮ ದಿಯ ಗೋ ಾಳಗಳು ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ ನಿಶ್ಯ ಬ್ದ ಾಗಿವೆ.
38 ಆತನು ಸಿಂಹದಂತೆ ತನ್ನ ಗವಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಹಿಂಸಿಸುವ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಆತನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದಲೂ ಅವರ ದೇಶವು ಬೆರಗಿಗೆ ಈ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
34
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ಯೆರೆಮೀಯನು ಮರಣದಿಂದ ಾ ಾದ್ದದು
1
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು. 2 “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವ ಯೆಹೂದದ
ಎ ಾ್ಲ ಊರಿನವರಿಗೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳು, ಒಂದು ಾತನೂ್ನ ಬಿಡಬೇಡ.
3 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾರು; ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ
ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ ಮನಮರುಗಿ ಾಡದಿರುವೆನು.
4 ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಇಟಿ್ಟರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, 5 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಾನು
ತಪ್ಪದೆ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಇದ್ದರೆ, 6 ಆಗ
ಾನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಶಿಲೋವಿನ ಗತಿಗೆ ತಂದು, ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಾಪದ ಾ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದನು. 7 ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ
ಾಜಕರೂ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಸಕಲ ಜನರೂ ಕೇಳಿದರು.
8 ಸಮಸ್ತಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಾಜಕರೂ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ನೀನು ಾಯಲೇಬೇಕು! 9 ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ, ‘ಈ ಆಲಯವು ಶಿಲೋವಿನ ಗತಿಗೆ ಬರುವುದು, ಈ ಪಟ್ಟಣವು
ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೆ ಾಳುಬೀಳುವುದು’ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಸುತ್ತಲು ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು.
10 ಯೆಹೂದದ ಸರ ಾರರು ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಆ ಮಂದಿರದ ಹೊಸ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11 ಆಗ
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ,
“ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನು; ಇವನು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅಹಿತ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕಿವಿ ಾರೆ
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ಕೇಳಿದಿರೀ” ಎಂದು ಸರ ಾರರಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳಿದರು.
ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಕಲ
ಸರ ಾರರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ, “ನೀವು ಕೇಳಿದ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ
13 ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ಾಗಿ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾಗರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ತಿದಿ್ದಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ; ಾಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ ಕೇಡನು್ನ ಮನಮರುಗಿ
ಾಡದಿರುವನು.
14 ಾನೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ; ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿಯೂ,
ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ ತೋರುವುದನು್ನ
15 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು
ನನಗೆ
ಾಡಿರಿ.
ಾಕಿದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ನೀವೂ, ಈ ಪಟ್ಟಣವೂ
ಮತು್ತ ಇದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗುವಿರಿ ಎಂದು
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಖಂಡಿತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸರ ಾರರೂ ಸಕಲ ಜನರೂ
ಾಜಕ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ಇವನು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಇದನು್ನ ನಮಗೆ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 17 ತರು ಾಯ ದೇಶದ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ
ನಿಂತು, 18 “ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ೕರೆಷೆತ್ ಊರಿನವ ಾದ ಮೀ ಾಯನು
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ‘ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಚೀ
ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಹೊಲದಂತೆ ಉಳ ಾಗುವುದು, ಯೆರೂಸಲೇಮು
ಾಳುದಿಬ್ಬ ಗ ಾಗಿ ಬೀಳುವುದು, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಪವರ್ತವು ಾಡು ಗುಡ್ಡಗಳಂ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳ ಾಗಿ 19 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರೋ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅರಸನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಆತನ ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ ಮನಮರುಗಿ ಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ. ಾ ಾದರೋ ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಕಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಸಕಲಜನ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಹೇಳಿದರು.
20 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶ ಾಯನ ಮಗನೂ ಕಿಯರ್ತ್
ಾರೀಮ್ ಊರಿನವನೂ ಆದ
ಊರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೆಮೀಯನು
21 ಅರಸ ಾದ
ನುಡಿದಂತೆಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ಅಹಿತವನು್ನ ನುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಶೂರರೂ ಮತು್ತ ಸರ ಾರರೂ ಇವನ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲು ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದನು; ಆದರೆ ಊರೀಯನು ಆ
22 ಆಗ ಅರಸ ಾದ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ನ ಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇನು್ನ ಕೆಲವರನೂ್ನ
23 ಅವರು ಊರೀಯನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಎಳೆದು ಅರಸ ಾದ
ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಬಳಿಗೆ ತರಲು ಅವನು ಇವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕಡಿಸಿ, ಶವವನು್ನ ಾ ಾರಣ ಜನರ
ಗೋರಿಗಳ ನಡುವೆ ಾಕಿಸಿದನು.
24 ಇತ್ತ
ಾಜಕರೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಜನರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೊಲಿ್ಲಸದ ಾಗೆ ಾಫಾನನ
ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮನ ಸ ಾಯವು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿತು.
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ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
1
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಯಿತು. 2 “ಇದೇ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ, ನೀನು
ಕಣಿ್ಣಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೊಗಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಾಕಿಕೊಂಡು, 3 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿರುವ ಾಯ ಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಎದೋಮಿನ
ಾಜ,
ೕ ಾಬಿನ ಾಜ, ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಾಜ, ತೂರಿನ ಾಜ, ಚೀದೋನಿನ ಾಜ, ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು.
4 ನೀನು ಆ ಾಯ ಾರಿಗಳಿಗೆ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ

ಯೆರೆಮೀಯನು 27:5

1114
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ಒಡೆಯರಿಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು.’ 5 ‘ ಾನೇ ಕೈ ನೀಡಿ ನನ್ನ
ಮ ಾ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಲೋಕವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಣ ಾನವರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಈ
ನನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ನನಗೆ ಸರಿತೋಚಿದವನಿಗೇ ಕೊಡಬಲೆ್ಲ ನು. 6 ಈಗ ಈ ದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈ ವಶ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 7 ಅವನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಲವು ಸಮೀಪಿಸುವ ತನಕ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಅವನಿಗೂ, ಅವನ
ಮಗನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಮ್ಮ ಗನಿಗೂ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು; ಆ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳೂ
ಮ ಾ ಾಜರೂ ಅವನನೆ್ನೕ ಅಡಿ ಾಳ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 8
ಾವ ಜ ಾಂಗ,
ಾವ ಾಜ್ಯ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅಡಿ ಾ ಾಗಲಿಕೂ್ಕ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು
ಕೊಡಲಿಕೂ್ಕ ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವನೋ ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸು ಾ್ತ
ಬಂದು, ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಿಸುವೆನು’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ‘ನೀವು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನುಡಿಯುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು,
ಶಕುನದವರು, ಕನಸಿನವರು, ಕಣಿಯವರು, ಾಟದವರು, ಇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಾರದು. 10 ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ; ನೀವು ನನಿ್ನಂದ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ
ದುಬೋರ್ಧನೆಯು ಆಸ್ಪದ ಾಗುವುದು. 11
ಾವ ಜ ಾಂಗವು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು
ಕೊಟು್ಟ ಅವನ ಅಡಿ ಾ ಾಗುವುದೋ, ಆ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಾನು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡಿ ಾಸಿಸುವರು. ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.”
12 ಇದಲ್ಲದೆ

ಾನು ಆ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಹೀಗೆ
ನುಡಿದೆನು, “ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲುಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಜನರಿಗೂ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿರಿ,
ಆಗ ಬದುಕುವಿರಿ. 13 ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಖಡ್ಗ ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ಏಕೆ ಾಯಬೇಕು?
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗಲು ಒಪ್ಪದ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಈ ಗತಿ ಾಗುವುದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿದಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ. 14 ‘ನೀವು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನುಡಿಯುವ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ; ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ. 15 ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ. ನೀವೂ, ನಿಮಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ನನಿ್ನಂದ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ದುಬೋರ್ಧನೆಯು
ಆಸ್ಪದ ಾಗುವುದು.’ ”
ಾನು ಾಜಕರಿಗೂ ಈ ಸಕಲಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿದೆನು, “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಗನೆ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಲ್ಪಡುವವು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ.
17 ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ
ಾರದು; ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿ ಾ ಾಗಿರಿ, ಬದುಕುವಿರಿ. 18 ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ಏಕೆ ಾ ಾಗಬೇಕು? ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ನೆಲೆ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಈಗ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಹೋಗದಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 19 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಸಮಸ್ತ
ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ
ಒ ಾ್ದಗ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 20 ಆ ಕಂಬಗಳು, ಸಮುದ್ರ ವೆನಿಸಿಕೊಂಡ
ಾತೆ್ರ ಯು, ಪೀಠಗಳು, ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ, ಅಂದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, 21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಉಳಿದಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 22 ‘ಅವು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವ ದಿನದ ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ
ಇರುವವು; ಆಗ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ತಂದು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.’ ”
16 ಇದಲ್ಲದೆ
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ಯೆರೆಮೀಯನು ಹನನ್ಯ ನನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ
ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಾಲ್ಕನೆಯ
ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಜೂ್ಜರನ ಮಗನೂ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಊರಿನವನೂ ಆದ
ಹನನ್ಯ ನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಸಕಲಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು, 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸರು ನಿಮಗೆ ಹೇರಿರುವ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸಕಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಎರಡು
ವಷರ್ಗ ಳ ಾಗಿ ಾನು ಪುನಃ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು.
1 ಅದೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸ

4 “ ‘ಮತು್ತ ಯೆಹೋ
ಾಕೀಮನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಕೊನ್ಯ ನನೂ್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನು ನಿಮಗೆ ಹೇರಿರುವ ನೊಗವನು್ನ ಾನು ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.’ ”
5 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಸಕಲಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯ ನಿಗೆ, 6 “ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ಯೆಹೋವನು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಲಿ! ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹೋದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಬೆಲಿನಿಂದ
ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಬರ ಾಡಿ ನೀನು ನುಡಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ! 7 ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ
ಸಕಲ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ನುಡಿಯುವ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, 8 ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಮುಂಚೆ ಪು ಾತನ
ಾಲದಿಂದಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೂ ಯುದ್ಧ, ವಿಪತು್ತ, ಾ್ಯ ಧಿ,
ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾರುತಿ್ತದ್ದರಷೆ್ಟ. 9 ಹಿತ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾರುವ ಪ್ರ ಾದಿ
ೕ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ನಿಜ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂದು ಅವನ ಾತು ಕೈ ಗೂಡಿದ ಮೇಲೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಹನನ್ಯ ನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದು
ಮುರಿದು ಾಕಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ, 11 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನು ಹೀಗೆಯೇ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ನೊಗವನು್ನ ಎರಡು ವಷರ್ದೊಳ ಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಹೆಗಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಮುರಿದು ಾಕುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
12 ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಹನನ್ಯ ನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಮುರಿದ
13 “ನೀನು ಹೋಗಿ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ಹನನ್ಯ ನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಮರದ ನೊಗಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟ, ಅವುಗಳಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ 14 ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗಗಳನು್ನ
ಾಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಈ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಸೇವಿಸಲೆಂದು ಾನು ಅವುಗಳ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ ಹೇರಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವು ಅವನನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವು;
ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬುದೇ. 15 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹನನ್ಯ ನಿಗೆ, “ಹನನ್ಯ ನೇ, ಕೇಳು, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ಈ
ಜನರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತೕ. 16 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇಗೋ, ಾನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ನೀನು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹದ
ಾತನು್ನ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ವಷರ್ ಾಯುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಅದರಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಹನನ್ಯ ನು ಅದೇ ವಷರ್ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು.
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1

ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆರೆಹೋಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೂ,
ಾಜಕರಿಗೂ,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಂತು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯಿ್ದದ್ದ ಸಕಲ
ಜನರಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬರೆದು ರ ಾನಿಸಿದ ಾಗದದ
ಾತುಗಳು. 2 ಇದು ಅರಸ ಾದ
ಯೆಕೊನ್ಯ ನು, ಾಜ ಾತೆಯು, ಕಂಚುಕಿಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸರ ಾರರು,
ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳು, ಕ ಾ್ಮರರು ಇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ತೊಲಗಿದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳು. 3 ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಂದ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಳಿಗೆ ಾಯ ಾರಿಗ ಾಗಿ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಸ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಗೆಮಯರ್
ಇವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಅದರಲಿ್ಲ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಗಿಸಿದ ಸೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, 5 ನೀವು ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ, ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವುಗಳ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ. 6 ಸಂ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ;
ಅವರೂ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ; ನೀವು ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿರಿ, ಕೊರತೆ
ಅನುಭವಿಸದಿರಿ. 7 ಾನು
ಾವ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಗಿಸಿದೆನೋ, ಅದರ ೕಮವನು್ನ ಾರೈ ಸಿ
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ; ಅದರ ೕಮವೇ ನಿಮ್ಮ ೕಮ. 8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದಲೂ,
ಶಕುನದವರಿಂದಲೂ
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ ಾಗಿ ಕನಸುಕಂಡು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ.
9 ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ; ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ” ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಾ್ತನೆ, “ ಾಬೆಲ್ ಾಜ್ಯ ವು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಪ್ರ ಬಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಟಾ ಸಿ, ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನೆಂಬ ನನ್ನ ಶುಭ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
11 ಇವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲಿ, ನಿರೀ ಯಿರಲಿ ಎಂದು
ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾನೇ ಬಲೆ್ಲ ನು; ಅವು ಅಹಿತದ
ೕಚನೆಗಳಲ್ಲ, ಹಿತದ
ೕಚನೆಗಳೇ. 12 ನೀವು
ನನಗೆ
ರೆಯಿಡುವಿರಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು ಹೋಗುವಿರಿ; ಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 13 ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 14 ಾನು
ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವೆನು, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸಮಸ್ತ
ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ, ಸಕಲಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೆರೆಗೆ
ಾಗಿಸಿದೆನೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ. 15 ನೀ ೕ,
“ಯೆಹೋವನು ನಮ ಾಗಿ ಾಬೆಲಿನಲೆ್ಲೕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

16 ಸೇ

ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ಅರಸನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ,
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹೋಗದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 17 “ಆ ಾ, ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ಾರೂ ತಿನ್ನದ ಾಗೆ ಕೆಟು್ಟ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳ ಗತಿಗೆ ಅವರನು್ನ ತರುವೆನು.
18 ಾನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ
ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ, ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ
ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆಯೂ, ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟರುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಪ, ಪರಿ ಾಸ್ಯ,
19 ಅವರು ನನ್ನ
ದೂಷಣೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಂತೆಯೂ
ಾಡುವೆನು.
ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತ
ಬಂದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

20 ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಗಿಸಿದ ಸೆರೆಯವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾರುವ ಕೊ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಬ, ಾಸೇಯನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ

ಯೆರೆಮೀಯನು 29:22

1117
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ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಇವರನು್ನ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಡುವೆನು;
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಇವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವನು. 22 ಇವರ ಚರಿತೆ್ರ ಯನು್ನ ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಶಪಿಸುವ
ಾ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ‘ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮತು್ತ ಅ ಾಬನ ಗತಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತರಲಿ’ ಎಂದು ಶಪಿಸುವರು. 23 ಇವರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ದು ಾಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿ, ನೆರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿ, ಾನು
ಆ ಾಪಿಸದ ಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಾರಿದಿರ ಾ್ಲ; ಾನೇ ಬಲೆ್ಲ, ಾನೇ ಾ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದೇ.
ಶೆ ಾಯನ ಆ ೕಪಣೆ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಉತ್ತರ
ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು, ನೀನು ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ
ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, 25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ, ಜನರಿಗೂ
ಾಜಕ ಾದ
ಾಸೇಯನ
ಮಗ ಾಗಿರುವ ಚೆಫನ್ಯ ನಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ
ಾಜಕರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಾಗದದಲಿ್ಲ,
26 “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋ
ಾದನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ,
ಾರು ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ಪ್ರ ಾದಿಯಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನನು್ನ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಾಕಿ, ಕೊರಳಿಗೆ ಕವೆ
ಡು್ಡವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. 27 ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ ನಟಿಸುವ
ಅ ಾತೋತಿನವ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ನೀನು ಏಕೆ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ? 28 ಇವನು, ‘ಪರದೇಶ ಾಸವು
ನಿಮಗೆ ದೀಘರ್ ಾಗುವುದು, ನೀವು ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ, ತೋಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ’ ಎಂದು ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ನೋಡು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದ ಾರಣ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ.”
29
ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯ ನು ಈ ಾಗದವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು.
30 ಅನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 31 ನೀನು ಸೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸು, “ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು
ಕಳುಹಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಶೆ ಾಯನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿ ಸುಳಿ್ಳನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ ಾರಣ
ಇಗೋ, 32 ಾನು ಆ ನೆಹೆ ಾಮ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು;
ಅವನು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹದ
ಾತನು್ನ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲು ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಸಂ ಾನವೂ ಇರದು; ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ
ಮೇಲನು್ನ ಅವನು ನೋಡದೆ ಹೋಗುವನು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
24

30
ಸುಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವ ಾ ಾ್ದನ
1 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಗ್ರಂಥ ಾಗಿ ಬರೆ. 3 ಇಗೋ,
ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅವರ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವ ದಿನಗಳು
ಬರುವವು. ಆಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಧೆಯೂ ಉ ಾ್ಧರವೂ
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈ
5 “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಭೀತಿಯಿಂ ಾಗುವ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿದೆ; ಭಯವೇ ಹೊರತು ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲ;
6 ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಗಂಡಸು ಪ್ರ ಸವವೇದನೆ ಪಡುವುದುಂಟೆ?
4
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ಪ್ರ ತಿ

ಬ್ಬ ನು
ಹೆರುವವಳಂತೆ
ಸೊಂಟವನು್ನ
ಹಿಸಕಿಕೊಳು್ಳವುದು,
ಎ ಾ್ಲ
ಮುಖಗಳು
ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಇವು ಏಕೆ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ?
7ಅ
್ಯೕ, ಆ ದಿನವು
ೕರ ಾದದು್ದ, ಅಂಥ ದಿನ ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ,
ಅದು ಾಕೋಬರಿಗೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನ ದಿನ; ಆದರೂ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಾ ಾಗುವರು.”
8 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ
ನೊಗವನು್ನ ಅವರ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಮುರಿದುಬಿಟು್ಟ, ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು; ಇನು್ನ ಅನ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಅಡಿ ಾ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳರು. 9 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನೂ್ನ, ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ
ಏಪರ್ಡಿಸುವ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನೂ್ನ ಸೇವಿಸುವರು.”
10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ! ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ,
ಅಂಜಬೇಡ!
ಇಗೋ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೂರದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಸೆರೆಹೋದ ಸೀಮೆಯಿಂದ
ರ ಸುವೆನು.
ಾಕೋಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿಯೂ,
ಾ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು;
ಾರೂ ಅದನು್ನ
ಹೆದರಿಸರು.”
11 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಲು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾನು
ಾವ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಚದರಿಸಿದೆನೋ, ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ನೊ್ನೕ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೆನು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮಿತಿಮೀರಿ ಶಿ ಸೆನು. ಆದರೆ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.”
ಾ ಾಗಿ ಹೋದ ಚೀ
ೕನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವುದು
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯವು ಗುಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಾಸುಂಡೆಯು
ೕರ ಾಗಿದೆ.
13 ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹುಣಿ್ಣಗೆ ಔಷಧವಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
14 ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿದವರು
ಾರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧವು ಹೆಚಿ್ಚ ಾಪಗಳು ಬಹಳ ಾದುದರಿಂದ ಾನು ಶತು್ರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದೆನು, ಕೂ್ರರ ಾಗಿ
ದಂಡಿಸಿದೆನು.
15 ಅ
್ಯೕ, ನೋವು ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪೆಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಏಕೆ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?
ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧವು ಹೆಚಿ್ಚ ಾಪಗಳು ಬಹಳ ಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದೆನು.
16 ಹೀಗಿರಲು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನುಂಗುವವರೆಲ್ಲರು ನುಂಗಲ್ಪಡುವರು; ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ತಪ್ಪದೆ ಸೆರೆಗೆ
ಹೋಗುವರು.
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವವರು ಸೂರೆ ಾಗುವರು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುವವರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಗೆ
ಈಡು ಾಡುವೆನು.”
17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ‘ಇದು ಚೀ
ೕನ್, ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾಗಿರುವ ನಗರ’ ಎಂದು
ಜನರು ಹೇಳಿ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಭ್ರ ಷ ್ಟಳೆಂದದ್ದನು್ನ
ಾನು ಸಹಿಸ ಾರದೆ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಾಸುಂಡೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡುವೆನು.”
18 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಾನು
ಾಕೋಬಿನ ಮನೆಗಳ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಅದರ
12

ನಿ ಾಸಗಳನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು.
ಪಟ್ಟಣವು ತನ್ನ
ಾಳುದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು, ಅರಮನೆಯು ಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು.
19 ಅವುಗ
ಳಗಿಂದ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೂ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿಯುವ ಧ ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿಸುವವು.
ಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು, ಅವರು ಇನು್ನ ಅಲ್ಪ ಾಗಿರರು, ಅವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು, ಅವರು ಇನು್ನ
ಹೀನ ಾಗಿರರು.
20 ಅವರ ಸಂ ಾನವು ಪೂವರ್ದ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದು,
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ಅವರ ಸ ಾಜವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು, ಅವರನು್ನ ಾಧಿಸುವವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ದಂಡಿಸುವೆನು.
21 ಅವರಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬ ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಭು ಾಗಿರುವನು, ಅವರ ವಂಶದವನೇ ಅವರ ಾ್ನಳುವನು.
ಾನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸ ಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರುವನು.
ನನ್ನ ನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರು ಧೈ ಯರ್ಗೊಂ ಾರು? ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
22 ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
ಯೆಹೋವನ ರೋಷವೆಂಬ ಬಿರು ಾಳಿ
ಾ, ಯೆಹೋವನ ರೋಷವೆಂಬ ಬಿರು ಾಳಿಯು, ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಾಳಿಯು ಹೊರಟಿದೆ;
ಅದು ದುಷ್ಟರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವುದು.
24 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೃ ದ
ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸಿ, ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಆತನ
ರೋಷವು ಹಿಂದಿರುಗದು,
ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಇದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸುವಿರಿ.
23 ಆ
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸೆರೆಯಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು
1 ಯೆಹೋವನು, “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸಕಲ ಗೋತ್ರ ಗಳವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು,
ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
2 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಹತ ಾಗದೆ ಉಳಿದ ಜನಕೆ್ಕ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದಯೆ ದೊರೆಯುವುದು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಯೆಹೋವನು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಅದಕೆ್ಕ
ದಶರ್ನಕೊಟು್ಟ,
3 ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರುವುದು
ಾಶ್ವತ ಪೆ್ರ ೕಮದಿಂದಲೇ; ಆದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮಮತೆಯಿಂದ
ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯೇ,
ಾನು ನಿನ್ನ
ಾಳುಪ್ರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ ವೆನು; ಅವು
ಕಟ್ಟಡಗ ಾಗುವವು.
ನೀನು ಮತೆ್ತ ದಮ್ಮಡಿಗಳಿಂದ ವೈ ಭವಗೊಂಡು ವಿನೋದಪಡುವವರ ಾಟ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಿ.
5 ನೀನು ತಿರುಗಿ ಸ ಾಯರ್ದ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ; ನೆಡುವವರು ನೆಟು್ಟ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
6 ಒಂದು ದಿನವು ಬರುವುದು, ಆಗ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಾವಲು ಾರರು, ಏಳಿರಿ,
ಚೀ
ೕನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನ’ ಎಂದು
ಕೂಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
7 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “
ಾಕೋಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ ಯಿರಿ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಶಿರೋಮಣಿಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಕೆ ಾಕಿರಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ನಿನ್ನ ಜನವನು್ನ ರ ಸು ಎಂದು
ೕಷಿಸಿ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
8 ಇಗೋ,
ಾನು ಅವರನು್ನ ಉತ್ತರ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡುವೆನು, ದಿಗಂತಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವೆನು.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುರುಡರನೂ್ನ, ಕುಂಟರನೂ್ನ, ಗಭಿರ್ಣಿಯರನೂ್ನ, ದಿನತುಂಬಿದ ಬಸುರಿಯರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ
ಕರೆತರುವೆನು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು.
9 ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದ ಅಳು ಾ್ತ ನಡೆದು ಬರುವರು, ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವೆನು.
ಎಡವದ ಸಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸು ಾ್ತ ತುಂಬಿದ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ತಂದೆ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಲ್ಲವೆ.
10 ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ದೂರ ದಿ್ವೕಪಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿರಿ!
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿ ಾತನು, ‘ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯುವ ಕುರುಬನಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ
ಾ ಾಡುವನು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
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ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ,
11 ಅವರಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈ ಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟ.
12 ಅವರು ಬಂದು ಚೀ
ೕನ್ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಾಡುವರು.
ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಕರು, ಕುರಿಮರಿ ಅಂತು ಯೆಹೋವನು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರ ಾಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಬರುವರು.
ಅವರ ಆತ್ಮ ವು ಹದ ಾಗಿ ನೀರು ಾಯಿಸಿದ ತೋಟದಂತಿರುವುದು; ಅವರು ಇನು್ನ ಕಳೆಗುಂದರು.
13 ಆಗ ಯುವತಿಯು ಾಟ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವಳು;
ಯುವಕರು ಮತು್ತ ವೃ ದ್ಧರು
ತೆ ಾಗಿ ಹಷಿರ್ಸುವರು.
ಾನು ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ ನೀಗಿಸಿ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯ ಸನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವೆನು.
14
ಾಜಕರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನಭೋಜನದಿಂದ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು;
ಾನು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವ ಮೇಲುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಜನರು ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.”
ಾಹೇಲಳ ಪ್ರ ಾಪ; ಯೆಹೋವನ ಸ ಾ ಾನ
ಾ್ತನೆ, “ ಾ ಾದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ,
ಗೋ ಾಟವೂ ಮತು್ತ
ೕರ ರೋದನವೂ ಉಂಟಾಗಿವೆ; ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತತು್ತ
ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದದೆ ಇ ಾ್ದಳೆ.”
16 ಯೆಹೋವನು, “ನಿನ್ನ ಧ ್ವ ನಿಯು ಗೋ ಾಟದ ಸ್ವರ ಾಗದಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನೀರು ಸುರಿಸದಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಸವು ಾಥರ್ಕ ಾಗುವುದು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ; ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶತು್ರ ವಿನ ದೇಶದಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗುವರು” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ.
17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಗತಿ
ಾಗುವುದೆಂದು ನಿರೀ ಯಿದೆ. ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸ್ವಂತ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸೇರುವರು.
18 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಶಿ ಸಿದಿ್ದ, ಪಳಗದ
ಹೋರಿಯಂತೆ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರುಗಿಸು, ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಾಗೆ ತಿರುಗುವೆನು; ನೀನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೆ.
19 ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಮೇಲೆಯೇ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಟೆ್ಟ ನು; ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆಯೇ ತೊಡೆಯನು್ನ
ಬಡಿದುಕೊಂಡೆನು*.
ನನ್ನ
ೌವನದ ಅವ ಾನವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡ ಾರಣ ಲಜೆ್ಜಗೊಂಡೆನು, ೌದು, ತುಂ ಾ
ಾಚಿಕೆಪಟೆ್ಟ ನು.’ ”
20 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ನನಗೆ ಪಿ್ರ ಯಪುತ್ರ, ಮುದು್ದಮಗುವಲ್ಲವೇ?
ಅವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ; ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕರುಳು ಅವನಿ ಾಗಿ
15 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

ಮರುಗುತ್ತದ ಾ್ಲ, ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು.
ಾರಿ ತೋರುವ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೈ ಮರಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೋ;
ನೀನು ಾವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟ
ೕ ಅದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೋ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯೇ, ತಿರುಗಿಕೋ, ಈ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು.
22 ದೊ್ರ ೕಹಿ
ಾದ ಮಗಳೇ, ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆ ಾಡುವಿ?
ಯೆಹೋವನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ ನೋಡು, ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ಪುರುಷನನು್ನ ಾ ಾಡುವಳು.”
21

ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ
*

31:19 ತೊಡೆಯನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡೆನು ಎದೆಯನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡೆನು

ಾದವಳು ತನ್ನ
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನನ್ನ
ಜನರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು ಾಗ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ‘ ಾ್ಯಯದ
ನಿ ಾಸವೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತವೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಾತ ಾಡುವರು.
24 ಆ ಸಕಲ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು, ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾರರು, ಮಂದೆ ಮೇಯಿಸು ಾ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವರು,
ಅಂತು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಾಸಿಸುವರು. 25 ಾನು ಬಳಲಿದವರನು್ನ ತಂಪುಗೊಳಿಸಿ,
ಕುಂದಿದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನಷೆ್ಟ” ಎಂಬುದೇ. 26 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿಜಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
23

ನೋಡಿದೆನು; ಆಗ ನನ್ನ ಕನಸು ನನಗೆ ಮನೋಹರ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು.
27 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಇಗೋ,
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ೕತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬಿತು್ತವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. 28 ಾನು
ದಲು ಇವರನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಲು,
ಕೆಡವಲು, ಾಳು ಾಡಲು, ಾಶಪಡಿಸಲು, ಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ್ದನೋ ಾಗೆಯೇ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಇವರನು್ನ ಕಟ್ಟಲು, ನೆಡಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 29 ‘ಹೆತ್ತವರು
ಹುಳಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಿಂದರು, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹಲು್ಲಗಳು ಚಳಿತುಹೋಗಿವೆ’ ಎಂದು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಾಯತಕ್ಕವನು ತನ್ನ ತನ್ನ ದೋಷದಿಂದ ಾಯುವನು. ಹುಳಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ
ತಿನು್ನವವನ ಹಲು್ಲಗಳೇ ಚಳಿತುಹೋಗುವವು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನಗಳು
ಬರುವವು. 32 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾನು ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂಥದಲ್ಲ; ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಪತಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಮೀರಿದರಷೆ್ಟ. 33 ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿರುವುದು. ನನ್ನ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು, ಅವರ ಹೃ ದಯದೊಳಗೆ ಅದನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು,
ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
34 ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಯೆಹೋವನ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಿರಿ’ ಎಂದು
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬೋಧಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ಾನವನು್ನ ಪಡೆದಿರುವರು.
ಾನು ಅವರ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ಾಪವನು್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ಎಂದಿಗೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
31

ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯ ಜಿಸನು
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ,
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಿಸು ಾತನೂ,
ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಷು್ಟ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ರೇಗಿಸು ಾತನೂ,
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಾಮಧೇಯದಿಂದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
36 “ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನ್ನ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಗೆ ಾರದೆ ತೊಲಗಿ ಹೋದರೆ,
ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸಂ ಾನವು ನನ್ನ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗದೆ ಎಂದಿಗೂ ಜ ಾಂಗ ಾಗದೆ
ಹೋಗುವುದು.”
37 ಯೆಹೋವನು, “ಮೇಲೆ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಅಳೆಯಬಹು ಾದರೆ,
ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಂಡಲದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಪರೀ ಸಬಹು ಾದರೆ ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶವು ಾಡಿರುವ
ಸಕಲ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ,
ಾನು ಆ ವಂಶವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
35
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆಗುವ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ

38 ಯೆಹೋವನು, “ಇಗೋ, ಮುಂದಿನ

ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಹನನೇಲನ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಮೂಲೆಯ
ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಘನತೆ ಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. 39 ಅಳತೆಯ ನೂಲು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾರೇಬ್
40 ಆಗ ಬೂದಿ, ಹೆಣ
ಗುಡ್ಡದ ತನಕ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, ಗೋಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು.
ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊಲ ಾದ ತಗೂ್ಗ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕುದುರೆ ಾಗಿಲ ಮೂಲೆ ಇವುಗಳ
ವರೆಗಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾ್ಥನ ಾಗುವವು; ಪಟ್ಟಣವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ
ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ.
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ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ
1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ತನ್ನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 2 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತತು ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡು ಾ್ತ, ‘ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು,
ಅವನು ಇದನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವನು. 4 ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈ ಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ವಶ ಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ, ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ ಾ್ತಗಿ ನಿಂತು
ಎದುರೆದು ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವನು. 5 ಆ ಅರಸನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು, ಾನು ಅವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವ ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವನು. ನೀವು ಕಸಿ್ದೕಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಾಗದು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂಬು ಾಗಿ ಏಕೆ ನುಡಿಯುತಿ್ತೕ?’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ್ದನು.
6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 7 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಹನಮೇಲನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ‘ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ
ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ; ಪ ಾಧೀನ ಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಹಕು್ಕ ನಿನ್ನದೇ
ಎಂದು ಹೇಳುವನು’ ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ಯ ನು ಾರ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ನ
ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನು ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಸೀಮೆಯ
ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ದಯ ಾಡಿ ಕೊಂಡುಕೋ, ಅದಕೆ್ಕ ನೀನೇ
ಾಧ್ಯ ನು.
ಪ ಾಧೀನ ಾಗದಂತೆ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಹಕೂ್ಕ ನಿನ್ನದೇ; ನಿನ ಾಗಿಯೇ ಕೊಂಡುಕೋ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 9 ಆಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ನ
ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನಿಂದ ಅ ಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲವನು್ನ ಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದರ
ಕ್ರ ಯ ಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ತೊ ಾ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ* ತೂಕ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು. 10 ಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ ಾಕಿ
ಮುಚಿ್ಚ ಆ ಮುಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಾ ಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿ, ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ ನು. 11 ಆ
ಮೇಲೆ ಾನು ಕ್ರ ಯಪತ್ರ ವನು್ನ ಅಂದರೆ ನಿಯಮ ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ ಪತ್ರ ವನೂ್ನ ಾಗು
ಮುಚ್ಚಳದ ಪತ್ರ ವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 12 ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ ್ಪ ನ ಮಗ ಾದ ಹನಮೇಲನ ಮುಂದೆ
ಕ್ರ ಯಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ ಾಡಿದ ಾ ಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ, ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಕ್ರ ಯಪತ್ರ ವನು್ನ ಮಹೆ್ಸೕಮನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ನೇರೀಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಾರೂಕನ ಕೈ ಗೆ
ಕೊಟೆ್ಟ ನು. 13 ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಾನು ಾರೂಕನಿಗೆ, 14 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಈ ಕ್ರ ಯಪತ್ರ ಗಳನು್ನ, ಅಂದರೆ ಮುಚಿ್ಚದ ಪತ್ರ ವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯ ಪತ್ರ ವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹು ದಿನ ಇರುವ ಾಗೆ ಅದನು್ನ ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡು. 15 ಈ
*
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ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮನೆ, ಹೊಲ ಮತು್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು, ಕೊಡುವರು. ಇದು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’ ” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು.
ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿ ಾಪನೆ
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ಕ್ರ ಯಪತ್ರ ವನು್ನ ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
ಾ! ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನು ಭುಜವನೆ್ನತಿ್ತ ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ
18 ನೀನು
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದಿ್ದ;
ಾವ ಾಯರ್ವೂ ನಿನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ವಲ್ಲ.
ಾವಿ ಾರು ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವವನೂ, ತಂದೆಗಳ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅವರ ತರು ಾಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಲಿಗೆ ಾಕುವವನೂ
ಆಗಿದಿ್ದೕ. ನೀನು ಮ ಾ ಪ ಾಕ್ರ ಮಿ ಾದ ದೇವರು; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ನಿನ್ನ
ಹೆಸ ಾಗಿದೆ. 19 ನೀನು ಆಲೋಚನೆಯಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು, ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ನು; ನೀನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ
ಅವನವನ ಕಮರ್ಕೂ್ಕ ನಡತೆಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನರಜನ್ಮದವರ ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುತಿ್ತೕ. 20 ನೀನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿ ಈ
ದಿನದವರೆಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದು ಹೆಸರನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ. 21 ಅದು ಈಗಲೂ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ; ನೀನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿ,
ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ಶಿ ಾಹಸ್ತವನು್ನ ಎತಿ್ತ, ಮ ಾ ಭೀತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದಿ. 22 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಪ್ರ ಾರ ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದಿ. 23 ಅವರು
ಅದನು್ನ ಸೇರಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಧ ಾರ್ನು ಾರ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ;
ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಈ ಕೇಡನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರ
24
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದಿ್ದ.
ಇಗೋ, ಮುತಿ್ತಗೆಯ ದಿಬ್ಬ ಗಳು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ;
ಪಟ್ಟಣವು ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ೕಣ ಾಗಿ ವಿರೋಧಿಗ ಾದ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆ; ನೀನು
ನುಡಿದದು್ದ ನೆರವೇರಿದೆ, ಇಗೋ, ನೋಡುತಿ್ತದಿ.್ದ 25 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ, ‘ ಾ ಗಳನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಕ್ರ ಯಕೊಟು್ಟ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟ; ನೋಡು, ಪಟ್ಟಣವು ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಕೈ ಸೇರಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿದೆನು.
17 “ಆ

ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರ
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 27 “ಇಗೋ, ಾನು
ಯೆಹೋವನು, ನರ ಾ್ರ ಣಿಗೆ ಾ್ಲ ದೇವರು; ನನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದದು್ದಂಟೋ? 28 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇಗೋ, ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಸಿ್ದೕಯರ ವಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು, ಅವನು ಇದನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವನು. 29 ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸುವ
ಕಸಿ್ದೕಯರು ಇದರೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ
ಾವ ಮನೆಗಳ
ಾಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರು ಾಳನಿಗೆ
ಧೂಪ ಾಕಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಾನವನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕಿ ಾ್ದರೋ, ಆ
ಮನೆಗಳಿರುವ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. 30 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶವೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದಿವೆ. ೌದು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು
ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ರೇಗಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ಕಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕೋಪರೋಷಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ. 32 ಅರಸರು,
ಪ್ರ ಾನರು,
ಾಜಕರು, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ಜೆಗಳು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು, ಅಂತು
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ರೇಗಿಸತಕ್ಕ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ತುಂ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು. 33 ಅವರು ನನಗೆ ಮುಖಕೊಡದೆ
ಬೆನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಾನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರೂ ಅವರು ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 34 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯ ತಿಗೊಂಡ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 35 ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ೕಲೆಕ್ ದೇವತೆ ಾಗಿ
26
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ಆಹುತಿ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ನ ಾಳನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಇಂಥ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.
36 ಹೀಗಿರಲು “ಖಡ್ಗ,
ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ೕಣ ಾಗಿ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈ ವಶ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈಗ
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 37 ‘ಇಗೋ, ಾನು ಕೋಪ, ರೋಷ, ಮ ಾಕೊ್ರ ೕಧಭರಿತ ಾಗಿ ಈ ಜನರನು್ನ
ಾವ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟದೆನೋ ಆ ಸಕಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 38 ಅವರು ನನಗೆ ಜನ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
39 ಾನು ಅವರ ಹಿತವನೂ್ನ, ಅವರ ತರು ಾಯ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತವನೂ್ನ ಬಯಸು ಾ್ತ ಅವರು
ಸ ಾ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸ ನೂ್ನ, ಒಂದೇ
ಾಗರ್ವನೂ್ನ
40
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿತ
ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವಿಮುಖ ಾಗೆನು’ ಎಂಬುವ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅವರು ನನಿ್ನಂದಗಲದಂತೆ ಅವರ
ಹೃ ದಯದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 41 ಾನು ಅವರ ಹಿತವನು್ನ
ಬಯಸು ಾ್ತ ಅವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು, ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪೂಣರ್ ಾದ
ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.” 42 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಈ
ಜನರಿಗೆ ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿದಂತೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮೇಲನೂ್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
43 ಜನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಾ ಾಗಿ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈ ವಶ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು, ಕೊಡುವರು. 44 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಸೀಮೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳು, ಬೆಟ್ಟದ ಊರುಗಳು, ಇಳಕಲಿನ ಊರುಗಳು, ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ
ಊರುಗಳು, ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಹೊಲ ಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ ಕ್ರ ಯಕೊಟು್ಟ, ಪತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಹಿ ಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚ,
ಾ ಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಿ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು; ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಗು ಾಮಗಿರಿಯ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ
ಬರ ಾಡುವೆನು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ಾ ಾ್ದನ
1 ಯೆರೆಮೀಯನು
ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಎರಡನೆಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು. 2 “ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸಿಕೊಳು್ಳವ, ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸುವ
ಯೆಹೋವ ಾ ಾಂಕಿತನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 3 ‘ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ,
ಾನು ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಹ ಾ್ತದ ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು. 4 ದಿಬ್ಬ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಕತಿ್ತಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಾಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಕೆಡವಿರುವ ಈ ಊರಿನವರ ಮನೆಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ,
ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 5 ಈ ಊರಿನವರು ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರೆ ಏನು? ತಮ್ಮ ಹೆಣಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸುವರು; ಇವರ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಕೋಪ
ರೋಷಭರಿತ ಾದ ಾನೇ ಇವರನು್ನ ಹತಿಸುವೆನು. 6 ಇಗೋ, ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿ,
ಅದಕೆ್ಕ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು. ಸೆ್ಥ ೖ ಯರ್ ಸ ಾ ಾನಗಳನು್ನ
ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ತರುವೆನು. 7 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ತಪಿ್ಪ ಸಿ
ದಲಿನಂತೆಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. 8 ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿರುವ
ಅಧಮರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೊಲಗಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು; ಅವರು ನನಗೆ ಾಪದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿ
9
ನಡೆಸಿರುವ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.
ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಉಂಟು ಾಡುವ ಸುಖ ಸ ಾ ಾನಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿ
ನಡುಗುವ ಸಕಲ ಭೂ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನನ್ನ ಕೀತಿರ್ಯೂ, ಮಹಿಮೆಯೂ ಮತು್ತ
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ಆನಂದದ ಬಿರುದು ಆಗುವುದು.’ ”
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಜನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಾ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜನ, ಪಶುರಹಿತ ಾಗಿ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ, 11 ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ, ಉ ಾ್ಲಸ
ಕೋ ಾಹಲ, ವಧೂವರರ ಸ್ವರ ಇವುಗಳು ಕೇಳಿಬರುವವು.” 12 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಜನ, ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಾ ಾಗಿರುವ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯ ವೂ, ಇಲಿ್ಲ ನ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳೂ ಕುರುಬರು
ತಮ್ಮ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ತಂಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಆಸರೆ ಾಗುವವು. 13 ಬೆಟ್ಟದ ಊರುಗಳು, ಇಳಕಲಿನ
ಊರುಗಳು, ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಊರುಗಳು, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಸೀಮೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು,
ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳು, ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂಡುಗಳು ಎಣಿಸುವವನ ಕೈ ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ಮತೆ್ತ
ಾದುಹೋಗುವವು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
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ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯ ಧಮರ್ದ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ,
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ ಶುಭ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. 15 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ,
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಾವೀದನೆಂಬ ಮೂಲದಿಂದ ಸದ್ಧಮಿರ್ ಾದ
ಳಕೆಯನು್ನ ಚಿಗುರಿಸುವೆನು; ಅವನು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವನು. 16 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು; ‘ಯೆಹೋವ ಚಿದೆ್ಕೕನು’ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ
‘ನಮ್ಮ ಸದ್ಧಮರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸಲು್ಲವುದು.” 17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾವೀದನ
ವಂಶವು ನಿಂತು ಹೋಗದೆ ಆ ಸಂ ಾನದವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ಆಸೀನ ಾಗು ಾ್ತ
ಬರುವರು. 18 ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ನೈ ವೇದ್ಯ, ಯಜ್ಞ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಲೇವಿಯ ಾದ
ಾಜಕರು ಇದೆ್ದೕ ಇರುವರು.” 19 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 20 “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವು ಹಗಲಿರುಳೆಂಬ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹಗಲನು್ನ, ಇರುಳನು್ನ ಅದರದರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ
ಾಡಬಹು ಾದರೆ, 21 ಆಗ
ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ ಲೇವಿಯ ಾದ
ಾಜಕರಿಗೂ ಾನು ಾಡಿದ
ನಿಬಂಧನೆಯು ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾಸೀನ ಾಗಿ ಆಳತಕ್ಕ ಅವನ ಸಂ ಾನದವನೊಬ್ಬ ನೂ
ಉಳಿಯದೆ ಹೋ ಾನು. 22 ಾನು ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾವೀದನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾದ
ನಕ್ಷತ್ರ ಗಣದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು; ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಲೇವಿಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಅಳೆಯ ಾಗದ
23 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಉಸುಬಿನಷು್ಟ ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.”
24
ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
“ಯೆಹೋವನು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ವಂಶಗಳನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಈ ಜನರು ಆಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಾತು ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಇವರು
ಜ ಾಂಗವೇ ಅಲ್ಲ ಎನು್ನವಷು್ಟ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. 25 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಹಗಲಿರುಳೆಂಬ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾನು
ವಿಧಿಸಿದವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 26 ಆಗ ಾನು
ಾಕೋಬನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ,
ಾಕೋಬ, ಇವರ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಆಳತಕ್ಕ ಒಡೆಯರನು್ನ ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾವೀದನ ವಂಶದಿಂದ
ಆರಿಸದೆ ಆ ವಂಶದವರನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನು. ಾನು ಅವರನು್ನ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಕರುಣಿಸೇ
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ಕರುಣಿಸುವೆನು.”
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ಯೆರೆಮೀಯನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, ಅವನ ಪೂಣರ್ಸೈ ನ ್ಯ ವು, ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ತ
ಭೂ ಾಜ್ಯ ಗಳು, ಸಕಲ ಜನಗಳು, ಇವೆ ಾ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ
1
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ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸು, ಇಗೋ, ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈ ವಶ ಾಡುವೆನು, ಅವನು ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು. 3 ನೀನು ಅವನ
ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವನ ವಶ ಾಗುವಿ; ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ
ನಿಲು್ಲವಿ; ಅವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಎದುರೆದು ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು; ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಗಡಿ ಾ ಾಗುವಿ.
4 ಆದರೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳ; ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಕೇಳಿ ಕೈ ಕೊಂಡರೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸುಖ ಾಗಿ ಾಯುವಿ.
5 ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅರಸರಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಿನಗೂ ಾಕುವರು; ಅ
್ಯ ೕ,
ಪ್ರ ಭುವೇ ಎಂದು ನಿನ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವರು; ಾನೇ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ”
ಎಂದನು.
6 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ
7
ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ,
ಯೆಹೂದದೊಳಗೆ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣಗ ಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಾಕೀಷಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಜೇಕಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಹೇಳಿದನು.
ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಒಂದು
ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, 9 “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ
ಾಸ
ಾಸಿಯರೊಳಗೆ ಇಬಿ್ರ ಯರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವನು;
ಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯ ನಿಂದ ಇನು್ನ ಗು ಾಮತನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 10 ಆಗ ಾವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಸ, ಾಸಿಯರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಇನು್ನ ಗು ಾಮತನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಸಕಲ ಪ್ರ ಾನರೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ಅವರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದರು.
11 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಾದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬೇರೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಾವು ಬಿಟಿ್ಟದ್ದವರನು್ನ ಪುನಃ
ಾಸ, ಾಸಿಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 13 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಾನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆತಂ ಾಗ 14 ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ನಿಮಗೆ ಆರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡಿದ ಇಬಿ್ರ ಯ ಾದ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ ಾ್ನ ಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿ,
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡೆನಷೆ್ಟ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ,
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 15 ನೀ ೕ ಈಗಲೇ ಮನಮರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ
ನನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದಿರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಾ್ಯ ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 16 ಆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ; ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನ ಗಿ
ಬಿಟಿ್ಟದ್ದವರನು್ನ ಪುನಃ ಾಸ ಾಸಿಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದಿರಿ” ಎಂಬುದೇ.
17 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು, “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ,
ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ; ಇದೇ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಇಗೋ, ಾನು
ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಖಡ್ಗ, ಾ್ಯ ಧಿ ಮತು್ತ ಾಮಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 18 ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ
ಕೈ ಗೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಕರುವನು್ನ ಸೀಳಿ ಅದರ ಹೋಳುಗಳ
19 ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ
ನಡುವೆ ಾದುಹೋಗುವ ಗತಿ ಬರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.
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ಯೆರೆಮೀಯನು 34:20

1127
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ಯೆಹೂದದ ಪ್ರ ಾನರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾನರು, ಕಂಚುಕಿಗಳು,
ಾಜಕರು, 20 ಕರುವಿನ
ಹೋಳುಗಳ ನಡುವೆ
ಾದುಹೋದ ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು, ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಇವರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಇವರ ಹೆಣಗಳು ಆ ಾಶ ಪ ಗಳಿಗೂ, ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ
21 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ
ಆ ಾರ ಾಗುವವು.
ಅವರ ಾ್ರ ಣ ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರುವ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಕೈ ಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 22 ಯೆಹೋವನು, “ಇಗೋ, ಾನು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ ಆ ಶತು್ರ ಗಳು ಈ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು; ಾನು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜನವಿಲ್ಲದ ಬೀಳುಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.

35
ರೇ ಾಬ್ಯರ ವಿಧೇಯತೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅವಿಧೇಯತೆ
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ, 2 “ನೀನು ರೇ ಾಬನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಒಂದು ಕೋಣೆ
ಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡು” ಎಂಬುದೇ. 3 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮಗನೂ ಹಬಚಿ್ಚನ ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆದ
ಾಜನ್ಯ ನನು್ನ, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಅಂತು ರೇ ಾಬನ ಮನೆತನದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ 4 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಇಗ್ದಲ್ಯ ನ
ಮಗನೂ, ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೂ ಆದ ಾ ಾನನ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆ
ಳಕೆ್ಕ, ಅಂದರೆ ಸರ ಾರರ
ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ, ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗನೂ ಾ್ವರ ಾಲಕನೂ ಆದ
ಾಸೇಯನ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಇರುವ ಕೋಣೆ
ಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿದನು. 5 ಆ ರೇ ಾಬನ ಮನೆತನದವರ ಮುಂದೆ ಾ್ರ ಾರಸ ತುಂಬಿದ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ, ಪಂಚ ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಇಟು್ಟ, “ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ” ಅಂದನು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ ಾವು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾಬನು
ನಮಗೆ, ‘ನೀ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವ ಾಗಲಿ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯ ಾರದು,
7 ಮನೆಕಟ್ಟ ಾರದು, ಬೀಜ ಬಿತ್ತ ಾರದು,
ಾ್ರ ತೋಟ
ಾಡ ಾರದು, ಅನುಭವಿಸಲೂ ಾರದು,
ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಗು ಾರಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ತಂಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ಾಗವುದು’ ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 8 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾಗಿರುವ
ೕ ಾ ಾಬನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕೈ ಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ;
ಾ ಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಾಗಲಿ, ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 9 ನಮ್ಮ ಾಸಕೆ್ಕ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ; ನಮಗೆ ಾ್ರ ತೋಟ, ಹೊಲ ಮತು್ತ
ಬೀಜಗಳೂ ಇಲ್ಲ. 10 ಾವು ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ೕ ಾ ಾಬನು ನಮಗೆ
ವಿಧಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಶಿರ ಾವಹಿಸಿ ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 11 ಆದರೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಾಗ, “ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನ ಎಂದುಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 13 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ
ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬುದಿ್ಧತಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ. 14 ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾಬನು ತನ್ನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ನೆರವೇರಿದೆ; ಅವರು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪಿತೃ ವಿನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ನೀ ೕ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹೇಳು ಾ್ತ ಬಂದರೂ ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
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ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೂ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಸೇವಿಸದಿರಿ; ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ದಯ ಾಲಿಸಿದ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸುಖ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
16 ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ಕಿವಿಗೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ.
ೕ ಾ ಾಬನ ಸಂ ಾನದವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃ ವು
ತಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಈ ಜನರು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ,
17 ಇಗೋ,
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಾಪದ ಕೇಡನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೂಗಿದರೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾ್ವಮಿಯೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದೇ.
18 ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನು ರೇ ಾಬ್ಯ ರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ೕ ಾ ಾಬನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ ಸಕಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಅವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಾರಣ, 19 ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾಬನ
ಸಂ ಾನದವರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕವರು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇದೆ್ದೕ ಇರುವರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂಬುದೇ.

36
ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿದು್ದ
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, 2 “ನೀನು ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯತಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಾನು
ೕಷೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲು,
ಯೆಹೂದ, ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬರೆ. 3 ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕೇಡನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಬಹುದು; ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ಅವರ ಾಪ ಮತು್ತ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂಬ
ಾತನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಾರೂಕನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಲು ಅವನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಾಯಿಂದ
ಬಂದ ಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. 5 ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾರೂಕನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ನನಗೆ ತಡೆ ಾಗಿದೆ; 6 ನೀನೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಾಯಿಂದ
ಬಂದ ಾಗೆ ನೀನು ಬರೆದ ಈ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ನ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಉಪ ಾಸದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೂ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದು. 7 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾರು; ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕೋಪ ಮತು್ತ ರೋಷಗಳು ಅ ಾರ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 8 ನೇರೀಯನ
ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ನ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ
9
ಓದಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಾಡಿದನು.
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ, ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
10 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆಯ ಉಪ ಾಸವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಾರೂಕನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಮೇಲಣ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರ ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನ
ಮಗ ಾಗಿರುವ ಗೆಮಯರ್ನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ನ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
11
ಜನರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದಿದನು.
ಾಫಾನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಗೆಮಯರ್ನ ಮಗನೂ ಆದ
ಮೀ ಾಯನು ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ನ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಲೇಖಕನ ಕೋಣೆಗೆ
1
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ಇಳಿದುಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಲೇಖಕ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು, ಶೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ದೆ ಾಯನು,
ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ನ ಾನನು, ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಗೆಮಯರ್ನು, ಹನನೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅಂತು ಪ್ರ ಾನರೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 13 ಮೀ ಾಯನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಓದುತಿ್ತರುವ ಾರೂಕನ ಾಯಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದ್ದ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, 14 ಸಕಲ
ಪ್ರ ಾನರು ಾರೂಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದಿದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದು ನೆಥನ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಶೆಲೆಮ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಕೂಷಿಯ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಯೆಹೂದಿಯ
ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೆ ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 15 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ದಯ ಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಓದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾರೂಕನು ಅದನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. 16 ಅವರು ಆ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಬೆಚಿ್ಚಬಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡು ಾ್ತ, “ ಾವು ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಾರೂಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 17 ಮತು್ತ, “ನೀನು ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿ?
ಅವನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾಗೆ ಾನೇ? ದಯ ಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
18 ಾರೂಕನು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಾಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ ನುಡಿದನು, ಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಮಸಿಯಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 19 ಆಗ ಪ್ರ ಾನರು
ಾರೂಕನಿಗೆ, “ಹೊರಡು, ನೀನೂ ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನೂ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನೀವೆಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೆಂಬುದು
ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುಟ್ಟದು್ದ
ಅನಂತರ ಅವರು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಲೇಖಕ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಬಿಟು್ಟ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು. 21 ಕೂಡಲೆ
ಅರಸನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅವನು ಲೇಖಕ ಾದ
ಎಲೀ ಾಮನ ಕೋಣೆ
ಳಗಿಂದ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದ ಸಕಲ ಪ್ರ ಾನರ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. 22 ಆಗ ಪುಷ ್ಯ ಾಸ; ಅರಸನು ಚಳಿ ಾಲದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು; ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆಯು ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 23 ಯೆಹೂದಿಯು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂರು
ಾಲು್ಕ ಪುಟಗಳನು್ನ ಓದಿದ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅರಸನು ಆ ಾ ಾಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುರುಳಿಯು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕು ಾ್ತ ಬಂದನು.
24 ಅರಸ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸುರುಳಿಯ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿದ ಅವನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಾರೇ ಆಗಲಿ
ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 25 ಎ ಾ್ನ ಾನನೂ, ದೆ ಾಯನೂ ಮತು್ತ ಗೆಮಯರ್ನೂ,
“ದಯ ಾಡಿ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುಡ ಾರದು” ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿದರೂ ಅವನು
ಅವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಮತು್ತ ಅರಸನು ಾಜವಂಶೀಯ ಾದ ಎರಖೆ್ಮಯೇಲ, ಅಜಿ್ರ ಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯ, ಅಬೆ್ದಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶಲೆಮ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಲೇಖಕ ಾದ ಾರೂಕನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಮರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ನು.
20

ಯೆರೆಮೀಯನ ಎರಡನೆಯ ಸುರುಳಿ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾಗೆ ಾರೂಕನು ಬರೆದಿದ್ದ
ಾತುಗಳ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಅರಸನು ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, 28 “ನೀನು ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಸುಟ್ಟ
ದಲನೆಯ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಿಂದಿನ ಆ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪುನಃ ಬರೆಯಿಸು. 29 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಿಸು, ‘ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಬಂದು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಜನ, ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಳು ಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ
ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀನು ಆ ೕಪಿಸಿ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಯಲ್ಲ. 30 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇವನ ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ
ಾರೂ
27
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ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗನು; ಇವನ ಹೆಣವು ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಹಗಲಿನ ಾಪಕೂ್ಕ, ಾತಿ್ರ ಯ
ಚಳಿಗೂ ಈ ಾಗುವುದು. 31 ಇವನೂ, ಇವನ ಸಂತತಿಯವರೂ ಮತು್ತ ಸೇವಕರೂ ನಡೆಸಿದ ಅಧಮರ್ ಾ್ಕಗಿ
ಇವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಇವರನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ನಿಮಗೆ
ಬಹು ಕೇ ಾಗುವುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಇವರುಗಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಆ ಕೇಡನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಲೇಖಕ ಾದ ಾರೂಕನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥದ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ
ಇನು್ನ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾಗೆ ಬರೆದನು.

37
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಾಡಿದ ಮನವಿ
ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ತರಲ್ಪಟು್ಟ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗ ಾದ ಕೊನ್ಯ ನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ಾಳುತಿ್ತದ್ದನು.
2 ಆಗ ಅವ ಾಗಲಿ, ಅವನ ಸೇವಕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ದೇಶದ ಜನ ಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಂದ ನುಡಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರು.
3 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಶೆಲೆಮ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂಕಲ,
ಾಜಕ ಾಸೇಯನ
ಮಗ ಾದ ಚೆಫನ್ಯ ಇವರ ಮೂಲಕ, “ದಯ ಾಡಿ ನಮ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
4 ಆ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾಲದಲಿ್ಲ
5
ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೂ್ನ ಸೆರೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಜನರಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
ಆಗ ಫರೋಹನ
ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟಿತು್ತ; ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಬಿಟು್ಟ
6 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ
ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 7 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ‘ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಿರುವ ಫರೋಹನ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಸ್ವದೇಶ ಾದ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು. 8 ಕಸಿ್ದೕಯರು ಪುನಃ ಬಂದು
ಈ ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ, ಆಕ್ರ ಮಿಸಿ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು’ ” ಎಂಬುದು.
1

9 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಕಸಿ್ದೕಯರು ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ
ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಅವರು ತೊಲಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 10 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸುವ
ಕಸಿ್ದೕಯರಲಿ್ಲ ಾಯಪಟ್ಟವರು ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೀವು ಆ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೂ
ಆ ಾಯಪಟ್ಟವರೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಿಂದ ಎದು್ದ ಬಂದು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ
ಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.”

ಪ್ರ ಾನರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸೆರೆಗೆ ಾಕಿಸಿದು್ದ
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಫರೋಹನ ಸೈ ನ ್ಯಕೆ ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
12 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಜನರ
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟನು. 13 ಅವನು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನಿನ ಾಗಿಲನು್ನ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಶೆಲೆಮ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಹನನ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆದ ಇರೀಯನು ಅಲಿ್ಲ ಪಹರೆಯ
ವಿಚಾರಕ ಾಗಿದು್ದ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ನೀನು ಕಸಿ್ದೕಯರಲಿ್ಲ
ರೆಹೋಗಲು
ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ಅದು ಸುಳು್ಳ, ಾನು ಕಸಿ್ದೕಯರಲಿ್ಲ
ರೆಹೋಗುವವನಲ್ಲ” ಎನ್ನಲು ಇರೀಯನು ಅವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರ ಾನರ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. 15 ಆ ಪ್ರ ಾನರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿ,
ಾವು ಬಂದಿ ಾನೆಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದ್ದ ಲೇಖಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಕಿಸಿದರು.
16 ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಬಂದಿ ಾನೆಯ ನೆಲಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇದ್ದನು. 17 ಆಮೇಲೆ ಅರಸ ಾದ
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ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅವನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ದೊರೆಯಿತೋ?” ಎಂದು
ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯೆರೆಮೀಯನು, “ ೌದು, ದೊರೆಯಿತು, ನೀನು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವಿ” ಅಂದನು. 18 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾನು ನಿನ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಈ ಜನರಿ ಾಗಲಿ ಾವ
ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಾಡಿದೆನು? 19 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ನಿಮಗೂ ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಾರಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈಗ ಎಲಿ್ಲ? 20 ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ, ಈಗ ದಯ ಾಡಿ
ಾಲಿಸು; ಲೇಖಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಡ, ಅಲೆ್ಲೕ ಸತೆ್ತೕನು, ನನ್ನ
ಬಿನ್ನಹವು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು. 21 ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೊಡಲು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಟು್ಟ, ಪಟ್ಟಣದ ರೊಟಿ್ಟಯೆ ಾ್ಲ ತೀರುವ ತನಕ
ರೊಟಿ್ಟಯ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾವಿಯಿಂದ ರ ಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತನನ ಮಗ ಾದ ಶೆಫತ್ಯ, ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ, ಸೆಲೆಮ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಯೂಕಲ,
ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಪಷೂ್ಹರ ಇವರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಯೆರೆಮೀಯನು
ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವವನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ
ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ
ಾಯುವನು; ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ
ರೆಹೋಗುವವನು
ಬದುಕುವನು, ತನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಂದನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬದುಕುವನು. 3 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವನು; ಅದು ಅವನ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ವಶ ಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ” ಎಂದು ಾರುತಿ್ತದ್ದನು.
4 ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರ ಾನರು ಅರಸನಿಗೆ, “ಒಡೆ
ಾ, ಇವನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ಇವನು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ
ೕಧರಿಗೂ ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ಇಂ ಾ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ
ೕಲುಗೈ ಯವರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಈ ಜನರ ೕಮವನ್ನಲ್ಲ, ಾನಿಯನೆ್ನೕ ಾರೈ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು, “ಇಗೋ, ಯೆರೆಮೀಯನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ;
6 ಆಗ ಅವರು
ಅರಸನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದು ಏನೂ
ಾಡಬಲ್ಲವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಾಜವಂಶೀಯ ಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಾವಿ
ಳಗೆ
ಹಗ್ಗಗಳಿಂದಿಳಿಸಿ ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಸರಿತು್ತ; ಅದರೊಳಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನು
7 ಅರಮನೆಯ ಕಂಚುಕಿ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡನು.
ಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೆಂಬ ಕೂಷ ್ಯ ನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದನು. 8 ಆಗ ಅವನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನಿನ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 9 “ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ, ಇವರು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಾಡಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ವೇ ಸರಿ, ಅವನನು್ನ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವನು ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಲೆ್ಲೕ ಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು. 10 ಅರಸನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೂಷ ್ಯ ಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾಯುವುದರೊಳ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ
ಾವಿಯಿಂದ ಎತಿ್ತ ರ ಸು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 11 ಕೂಡಲೇ ಕೂಷ ್ಯ ಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕು್ಕ ಖಜಾನೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಜೀಣರ್ ಾದ
ಹರಕು ಚಿಂದಿಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಗ್ಗಗಳಂತೆ ಾವಿ
ಳಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿ,
12 “ಜೀಣರ್ ಾದ ಈ ಹರಕು ಚಿಂದಿಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗಕೆ ್ಕ ಸುತಿ್ತ ಕಂಕುಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ” ಎನ್ನಲು ಯೆರೆಮೀಯನು
ಅದರಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು. 13 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು
ಸೇದಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತದರು; ಆ ಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹಿಂದಿನಂತೆ
ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ
ರೆಹೋಗುವಂತೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದು್ದ
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮೂರನೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆತರಿಸಿ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಒಂದು
ಾತು ಕೇಳುವೆನು, ನನಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮರೆ ಾಡಬೇಡ” 15 ಎನ್ನಲು ಯೆರೆಮೀಯನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ಾಯಿಸಿಯೇ ಾಯಿಸುವಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದರೂ ನೀನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 16 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ಈ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ನಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ
ಇವರ ಕೈ ಗೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 17 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾ್ವಮಿಯೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ನೀನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸರ ಾರರನು್ನ
ರೆಹೊಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಉಳಿಯುವುದು, ಈ ಪಟ್ಟಣವೂ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗದು, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮನೆತನದವರೂ ಬದುಕುವಿರಿ. 18 ನೀನು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಸರ ಾರರ ಬಳಿ
ರೆಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈ ವಶ ಾಗುವುದು. ಅವರು
ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುವರು, ನೀನು ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ಕಸಿ್ದೕಯರು ತಮ್ಮ ನು್ನ
ರೆಹೊಕಿ್ಕರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರೋ ಏನೋ; ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕೆಪಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸರು; ಪ್ರ ಭುವೇ, ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳ; ಕೈ ಗೊಂಡರೆ ಾ್ರ ಣ ಉಳಿಯುವುದು, ಸುಖವೂ ಆಗುವುದು.
21 ಆದರೆ ನೀನು, ‘ಶತು್ರ ವಿನ
ರೆಹೋಗೆನು’ ಎನು್ನವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗತಿಯನು್ನ
ನನಗೆ ಹೀಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 22 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಸಕಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸರ ಾರರ ಬಳಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿನ್ನ
ಆಪ್ತಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೂತದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ನಿಂದಿಸುವರು.
23 ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪತಿ್ನಯರೂ, ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಬಳಿಗೆ ತರಲ್ಪಡುವರು; ನೀನೂ
ಅವರಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವಿ; ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಆಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ಈ
ಾತುಗಳು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ,
ೕಕೆ; ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಪ್ರ ಾನರು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನೀನು ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು; ನಮಗೆ ಮರೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ; ಅರಸನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ ತಿಳಿಸು’
ಎಂದು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಬಹುದು. 26 ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಸೇರಿಸಬೇಡ, ಅಲೆ್ಲೕ ಸತೆ್ತೕನು ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟೆ್ಟ ನು. 27 ಕೆಲವು ಾಲದ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ಪ್ರ ಾನರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾಗೆಯೇ
ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದರು. ಅವನು ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ಉತ್ತರಕೊಡಲು ಅವರು ಾತನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು;
ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 28 ಯೆರೂಸಲೇಮು ಶತು್ರ ವಶ ಾಗುವ ತನಕ ಯೆರೆಮೀಯನು ಾ ಾಗೃ ಹದ
ಅಂಗಳದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
14

39
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸಕಲ ಸೈ ನ ್ಯ ಸಹಿತ ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತದನು.
2 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ
ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ೌಳಿಗೋಡೆ
ಒಡಕು ಬಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಶತು್ರ ವಶ ಾಯಿತು. 3 ಆಗ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್, ಸಮ್ಗರ್
ನೆಬೋ, ಕಂಚುಕಿಯರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ಸಸೆರ್ಕೀಮ್,
ೕಯಿಸರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್
1
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ಅಂತು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸಕಲ ಸರ ಾರರೂ ಪುರಪ್ರ ವೇಶ ಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಮ ಾ್ವರದೊಳಗೆ ಆಸೀನ ಾದರು.
4 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಸೈ ನಿಕರೂ ಇವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಹೊರಟು ಅರಸನ ಉ ಾ್ಯ ನದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಣ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅ ಾ ಾ* ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ ಾಯನ ಾಡಿದರು. 5 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈ ನಿಕರು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹ ಾತ್ ಸೀಮೆಯ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 6 ಆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಅಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಅವನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ವಧಿಸಿ
ಯೆಹೂದದ ಸಮಸ್ತ ಶಿ್ರ ೕಮಂತರನೂ್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೀಳಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿ ಾಕಿಸಿದನು. 8 ಮತು್ತ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅರಮನೆಯನೂ್ನ, ಪ್ರ ಜೆಗಳ
ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. 9 ಆಗ
ಾವಲು ದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೂ್ನ,
ದಲೇ ತನ್ನ ನು್ನ
ರೆಹೊಕ್ಕವರನೂ್ನ, ಇತರ ಸಮಸ್ತ ಜನರನೂ್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ
ಯ್ದನು. 10 ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ
ಕೆಲವು ಬಡ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಆಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊಲ ಮತು್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ನು.

ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾ ಾಡಿದು್ದ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನಿಗೆ, 12 “ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಏನೂ ಕೇಡು ಾಡದೆ ಅವನು
13 ಅದಕೆ್ಕ
ಬೇಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಟಾ ಸು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
ಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನ್, ಕಂಚುಕಿಯರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ನೆಬೂಷಜಾ್ಬ ನ್,
ೕಯಿಸರ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್ ಅಂತು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸಮಸ್ತ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳು,
14 ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಿಂದ ಕರೆತರಿಸಿ, ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಎಂದಿನಂತೆ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.
11

ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಆದ ಾ ಾ್ದನ
ಾ ಾಗೃ ಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 16 “ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೂಷ ್ಯ ಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ಾ, ಾನು ನುಡಿದ ಮೇಲನ್ನಲ್ಲ, ನುಡಿದ ಕೇಡನೆ್ನೕ
ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅದು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಆಗುವುದು. 17 ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು; ನೀನು ಹೆದರುವ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
18 ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟ ಾರಣ ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸೇ ರ ಸುವೆನು; ನೀನು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗದೆ ಅದರ
ಾ
ಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿ; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’ ” ಎಂಬುದೇ.
15 ಯೆರೆಮೀಯನು

40

ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಿಡುಗಡೆ
1 ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ತನ್ನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುಂಪನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ
ಯು್ಯ ತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಾಮದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು. 2 ಆಗ ಾವಲು ದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂಥ ಕೆಡು ಾಗಲಿ ಎಂದು ಾಪಕೊಟ್ಟ ನು. 3 ಆತನು
*
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ಅದನೆ್ನೕ ಬರ ಾಡಿ ತನ್ನ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಧ ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಆತನಿಗೆ
ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 4 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಾಕಿದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಈ ದಿನ
ತೆಗೆಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಾ; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಂತುಬಿಡು; ಇಗೋ, ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿದೆ; ನಿನಗೆ
ಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದು ಸರಿ
ೕ ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೂ್ನ ಹಿಂದಿರುಗದಿರುವಲಿ್ಲ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ; ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸು;
ಇಲ್ಲವೆ ಎಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದರೂ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬುತಿ್ತಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಹು ಾನವನೂ್ನ ಕೊಡಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 6 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ ನು ಇದ್ದ ಮಿಚ್ಪಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾಸಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ ನನು್ನ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ,
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ
ಯ್ಯಲ್ಪಡದ ದೇಶೀಯರಲಿ್ಲ ಬಡ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಯೆಹೂದ
ಸೈ ನಿಕರೂ ಮತು್ತ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. 8 ಆ
ಸೇ ಾಪತಿಗಳು
ಾರೆಂದರೆ, ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ, ಾರೇಹನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ೕ ಾ ಾನ
ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನ, ತನು್ಹಮೆತನ ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯ,
ಾ ಾ ಊರಿನವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಜನ್ಯ,
ನೆಟೋಫದವ ಾದ ಏಫಯನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ. 9 ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ
ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ನು ಇವರಿಗೂ ಇವರ ಸೈ ನಿಕರಿಗೂ, “ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿಕೆ್ಕ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಾಗುವುದು. 10 ಾನಂತು ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನು್ನ ವಹಿಸುವೆನು; ನೀವು ಾ್ರ ಾರಸ,
ಹಣು್ಣ, ಎಣೆ್ಣ, ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟು್ಟ ನೀವು ಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗೂ,
ೕ ಾಬ್ ಮತು್ತ
ಎದೋಮ್
ದ ಾದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗನೂ ಾಫಾನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ನನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ 12 ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾವು ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಸೇರಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ,
ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದರು.
7

ಗೆದಲ್ಯ ನ ಮರಣ
ಆಮೇಲೆ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ, ಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂ
ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. 14 ಅವರು, “ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಾಲೀಸನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ ನು ಅವರನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
15 ಆಗ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆದಲ್ಯ ನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೋಗಿ ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ; ಇದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರ ಯದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಯೆಹೂದದ ಶೇಷವು
ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಗುವುದ ಾ್ಲ; ಏಕೆ ಹೀ ಾಗಬೇಕು?” ಎಂದು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ವಿ ಾಪಿಸಿದನು. 16 ಆಗ ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ ನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಲೇ ಕೂಡದು; ನೀನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದು್ದ ಸುಳು್ಳ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
13
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ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಜವಂಶದವನೂ ಎಲೀ ಾಮನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಅರಸನ
ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಆದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ಂದಿಗೆ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ ನು
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಮಿಚ್ಪಕೆ ್ಕ ಬಂದನು; ಅಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿದರು. 2 ಆಗ ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಹತು್ತ ಜನರೂ ಎದು್ದ ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾಫಾನನ
ಮ್ಮ ಗ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದರು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯ ನ ಸಂಗಡ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಕಸಿ್ದೕಯ ಾದ ಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದನು. 4 ಅವನು ಗೆದಲ್ಯ ನನು್ನ ಕೊಂದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ
ಸಂಗತಿಯು ಇನೂ್ನ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲು, 5 ಗಡ್ಡಬೋಳಿಸಿ, ಬಟೆ್ಟಹರಿದು ಾಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಎಂಭತು್ತ ಜನರು ಶೆಕೆಮ್, ಶಿಲೋ, ಸ ಾಯರ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಮತು್ತ
ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಆಗ ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಮಿಚ್ಪದಿಂದ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳು ಾ್ತ ನಡೆದು ಅವರನು್ನ
ಎದರುಗೊಂಡು, “ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅವರು
ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಅವರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು. 8 ಆದರೆ ಆ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನರು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ,
“ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ; ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ, ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಬಚಿ್ಚಟಿ ್ಟದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಬಿನೆ್ನ ೖ ಸಲು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ
ತೆಯವರಂತೆ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟ ನು.
9 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಾನು ಗೆದಲ್ಯ ನ ಸಂಗಡ ಕೊಂದ ಇತರರ ಶವಗಳನು್ನ ಾಕಿದ ಾವಿಯು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ಾಷನ ಭಯದಿಂದ ಅರಸ ಾದ ಆಸನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ ಾವಿಯೇ. ಆ ಾವಿಯನು್ನ ನೆತನ್ಯ ನ
ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಹತ ಾದವರ ಶವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 10 ಆ ಮೇಲೆ ನೆತನ್ಯ ನ
ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಾಜಕು ಾತೆರ್ಯರನು್ನ, ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ ನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ, ಮಿಚ್ಪದ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ಸೀಮೆಗೆ
ಹೊರಟನು.
11 ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಕಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂ ನೆತನ್ಯ ನ
ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡುಕನು್ನ ಕೇಳಿ, 12 ತಮ್ಮ ಸೈ ನಿಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು,
ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು, ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಹತಿ್ತರ ಅವನನು್ನ
ಕಂಡರು. 13 ಆಗ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 14 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಮಿಚ್ಪದಿಂದ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯಿ್ದದ್ದ ಸಕಲ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿದರು. 15 ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನೋ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಸಂಗಡ
ೕ ಾ ಾನನಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಅ ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ
ರೆಹೊಕ್ಕನು.
ಜನರು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ವಲಸೆಹೋದದು್ದ
ಆಗ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಾವು
ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಭಟರು, ಹೆಂಗಸರು,
ಮಕ್ಕಳು, ಕಂಚುಕಿಗಳು, ಅಂತು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಅಹೀ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಗೆದಲ್ಯ ನನು್ನ ಕೊಂದ
ಮೇಲೆ ಮಿಚ್ಪದಿಂದ ಒಯ್ದ ಉಳಿದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 17 ಅವರು ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಭಯದಿಂದ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ವಲಸೆಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವ ಗೇರುಥ್ ಕಿ ಾ್ಹಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 18 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವನೂ ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ನನು್ನ ನೆತನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ
ಅಂಜಿದರು.
16

ಜನರ ಬಿನ್ನ ಹ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಉತ್ತರ
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ಯೆರೆಮೀಯನು 42:20

ಆಗ ಸಕಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಹೋ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಜನ್ಯ ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ದಯ ಾಡು, ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸು;
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವ ಪ್ರ ಾರ ಅ ಾರ ಜನರಲಿ್ಲ ಾವು ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ. 3 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾವು ನಡೆಯಬೇ ಾದ
ಾಗರ್ವನೂ್ನ,
ಾಡತಕ್ಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ತೋರಿಸುವ ಾಗೆ
ನಮ ಾಗಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಜನರೆಲ್ಲರಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು” ಎಂದು
ವಿ ಾಪಿಸಿದರು. 4 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು;
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಾತಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು; ಯೆಹೋವನು
ಾವ
ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನೋ ಒಂದನೂ್ನ ಬಚಿ್ಚಡದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
5 ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ
ಾತಿನಂತೆ ಾವು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಿ್ಥರ ಾದ ಸತ್ಯ ಾ
ಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ!
6 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತು ಹಿತ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅಹಿತ ಾಗಲಿ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ಾವು ಅದನು್ನ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವೆವು; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
7

ಹತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ಅವನು ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ, ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಕಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ,
ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಕರೆದು, 9 “ನಿಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದರ ಾ್ಲ; ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 10 ‘ನೀವು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಟು್ಟ ವೆನು,
ಕೆಡವುವುದಿಲ್ಲ; ನೆಡುವೆನು, ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ; ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಕೇಡಿಗೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನೀವು
ಹೆದರಿರುವ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಂಜದಿರಿ; ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ ಸಲಿಕೆ್ಕ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ. ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ. 12 ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕರುಣಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು’ ಎಂದೆನು. 13 ಆದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ‘ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವು ನೆಲೆಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
14 ಬೇಡವೇ ಬೇಡ; ಾವು ಯುದ್ಧ ಾಣದೆ, ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳದೆ, ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಾಗದೆ
ಇರುವ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವೆವು’ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, 15 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೇ,
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಈಗ ಕೇಳಿರಿ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನೀವು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹಟಹಿಡಿದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಾಸ ಾಡುವು ಾದರೆ,
16 ಆಗ ನೀವು ಹೆದರುತಿ್ತರುವ ಖಡ್ಗವು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವುದು, ನೀವು
ಅಂಜುತಿ್ತರುವ ಾಮವು ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹತು್ತವುದು; ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ. 17 ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಹಟಹಿಡಿಯುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು; ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ
ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ಾಯುವರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಬರ ಾಡುವ ವಿಪತಿ್ತನಿಂದ ಾರೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳರು, ಾರೂ
ಉಳಿಯರು. 18 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನನ್ನ
ಉಗ್ರರೋ ಾಗಿ್ನಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸುರಿಯಿತೋ ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ
ಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿಯುವುದು; ನೀವು ಅಪ ಾದ, ವಿಸ್ಮಯ, ಾಪ
ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ; ಈ ಸ್ಥಳವು ಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳದು.’ ”
8 ಆಗ

ಯೆರೆಮೀಯನು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ

19 “ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ

ಅಪ್ಪ ಣೆ

ಉಳಿದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ’ ಎಂದು
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಈ ದಿನ ಆ ಾತನು್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 20 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
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ನೀವೇ
ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ; ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನಮ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾವ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸು, ಅದರಂತೆಯೇ ನಡೆಯುವೆವು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿರ ಾ್ಲ. 21 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಾವ
ಾತನೂ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 22 ನೀವು
ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲು ಅಪೇ ಸಿ ಹೋಗುತಿ್ತೕರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43
ಯೆರೆಮೀಯನ ಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಮಸ್ತ ಜನರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. 2 ಆಮೇಲೆ ಹೋ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಅಜಯರ್ನೂ, ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ, ಸೊಕೆ್ಕೕರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾತು
ಸುಳು್ಳ, ‘ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಸ ಾಡ ಾರದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಕಸಿ್ದೕಯರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೊ್ಕೕ, ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯ ವುದಕೊ್ಕೕ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅವರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ನೂಕಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡಿರಿ ಎನು್ನವ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ, ಸಮಸ್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಸಕಲಜನರೂ
5 ಆಗ
ಕೇಳದೆಹೋದರು.
ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗನೂ ಾಫಾನನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ಜನರು, ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ ಜನರು, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು, 6 ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು, ಾಜಕು ಾತೆರ್ಯರು ಅಂತು ಗಂಡಸರು,
ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು, 7 ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನೂ, ಸಕಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ತಹಪನೇಸ್ ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.
1

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ

8 ಯೆರೆಮೀಯನು ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲರು

ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
9 ಆತನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲರುವ
ಫರೋಹನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನೆಲಗಟಿ್ಟ ನ ಕೆಳಗೆ ಇಟು್ಟ ಾರೆಯಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚ ಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, 10 ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇಗೋ, ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
ಾನು ಮರೆ ಾಡಿಸಿರುವ ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾಕಿಸುವೆನು; ಅವನು ಈ ಕಲು್ಲಗಳ
ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ ರತ್ನ ಗಂಬಳಿಯನು್ನ ಾಸುವನು. 11 ಅವನು ಬಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು.
ಮರಣಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದವರು ಮರಣಕೆ್ಕ, ಸೆರೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದವರು ಸೆರೆಗೆ, ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ನೇಮಕ ಾದವರು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವರು. 12 ಾನು ಐಗುಪ್ತದ ದೇ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯ ವನು; ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ* ಅವನು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವನು; ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವನು. 13 ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಸೂಯರ್ಪುರಿಯ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ, ಐಗುಪ್ತದ ದೇ ಾಲಯಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು.’ ”
*

43:12 ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸುವಂತೆ.
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ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ನಿಮಿತ್ತ ವಿ ಾಶ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಿಗೊ್ದೕಲ್, ತಹಪನೇಸ್, ನೋಫ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಪತೊ್ರ ೕಸ್
ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ, 2 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ ಬರ ಾಡಿದ ಕೇಡನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 3 ಆ ಾ, ಅಲಿ್ಲ ನವರು ತಮಗೂ, ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆತುರಪಟು್ಟ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕಬೇಕೆಂದೇ ಈ
ದು ಾಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಾ ಾದವು, ಅಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಾಸಿಸರು. 4 ಾನು ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತಡ
ಾಡದೆ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತ, ‘ಆ ಾ!
ಾನು ಹೇಸುವ
ಈ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರೂ, 5 ಅವರು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ದು ಾಚಾರವನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
6 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಉಗ್ರರೋ ಾಗಿ್ನಯು ಸುರಿದು ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಧಗಧಗಿಸಿತು; ಅವು ಈಗಲೂ ಾಳು ಾ ಾಗಿವೆ. 7 ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾ್ವಮಿಯೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ
ಉಂಟು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ಈ ದು ಾಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು,
ಮಕ್ಕಳು,
ಲೆಕೂಸುಗಳು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ
ನೀವು ಬಂದಿರುವ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕುವ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ವನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತ
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆಣಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಿ ಸಕಲ ಭೂ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಾಪ ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ. 9 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು, ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು, ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಸಿದ
ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರೋ? 10 ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ; ಾನು
ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ನೇಮಿಸಿದ ನಿಯಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲೂ ಇಲ್ಲ.
11 “ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನು ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಆ ಾ, ಯೆಹೂದವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು, ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಡುವೆನು.
12 ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಸಲು ಹಟಹಿಡಿದ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ
ಾನು ಹಿಡಿದು
ಾಶ ಾಡುವೆನು; ಐಗುಪ್ತದಲೆ್ಲೕ ಒರಗಿ ಹೋಗುವರು; ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಾಮಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಗುವರು;
ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಾಮಗಳಿಂದ ಸತು್ತ ಅಪ ಾದ, ಾಪ, ನಿಂದೆಗೆ
ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. 13 ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಖಡ್ಗ, ಾಮ ಮತು್ತ
ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 14 ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾಸ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ ಜನರು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಎಷು್ಟ ಆಶಿಸಿದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಉಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ; ಓಡಿಬರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೇ
ಹೊರತು ಾರೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
15 “ಆಗ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಸರು,
ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಂಗಸರು ಅಂತು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲಯೂ, ಪತೊ್ರ ೕಸಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, 16 “ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀನು
ನಮಗೆ ನುಡಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ಾನನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ
ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾವು ಾಯಿಬಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆವು.
ದಲು ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರೂ ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನರೂ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾವು
ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಣದೆ
ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಉಂಡು ಸುಖಪಡುತಿ್ತದೆ್ದವು. 18 ಆದರೆ ಾವು ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕುವುದನೂ್ನ
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ಾನವನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕೊರತೆಗೂ ಗುರಿ ಾಗಿ
19 ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ
ಖಡ್ಗ, ಾಮಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಾನನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ
ಸುರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾವು ಆಕೆಯ ಪೂಜೆ ಾಗಿ ಆಕೆಯ ಆ ಾರ ಾದ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದರು. 20 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಅಂತು ತನಗೆ ಆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ, 21 “ನೀವು, ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು, ನಿಮ್ಮ ಅರಸರು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನರು, ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿದ ಧೂಪವು ಯೆಹೋವನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ ೕ, ಅದು
ಆತನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ೕ? 22 ನೀವು ನಡೆಸಿದ ದು ಾಚಾರಗಳನೂ್ನ, ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನು ಇನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾಳುಬಿದು್ದ ಜನವಿಲ್ಲದೆ ಾಶಕೂ್ಕ,
ಾಪಕೂ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು; ಈಗಲೂ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 23 ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಆತನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೂ್ನ, ನಿಬಂಧನೆಗಳನೂ್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಆತನಿಗೆ ಾಪ
ಾಡಿ
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂ ಾ ಕೇಡು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ” ಎಂದನು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೆಂಗಸರಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ಾನನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಸುರಿಯುವೆವು
ಎಂದು ಾವು
ಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತೀರಿಸುವೆವು ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಾಯಿಂದ ಪ್ರ ತಿ
ಾಡಿ ಕೈ ಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ತೀರಿಸಿರಿ, ನೆರವೇರಿಸೇ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ! 26 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಜೀವ ಾಣೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾಯಿಂದ ಎತ್ತಲಿಕೆ್ಕ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ
ಾವ ಯೆಹೂದ್ಯ ನೂ ಇನು್ನ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನ ಮ ಾ ಾಮದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 27 ಇಗೋ, ಇವರಿಗೆ ಮೇಲನ್ನಲ್ಲ,
ಕೇಡನೆ್ನೕ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ನ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಖಡ್ಗ, ಾಮಗಳಿಂದ
ಾಶಹೊಂದು ಾ್ತ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವರು. 28 ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ
ಾತ್ರ ವೇ ಆಗಿ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು; ಆಗ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದದ
ಉಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ಾತು ನಡೆಯುವುದೋ ಅಥ ಾ ತಮ್ಮ
ಾತು ನಡೆಯುವುದೋ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 29 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದಂಡಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತು
ಾಣುವುದು; ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಈಡೇರಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಅದರಿಂದಲೇ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. 30 ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಗೋ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಅವನ ಾ್ರ ಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರ ನನು್ನ ಅವನ ಾ್ರ ಣ ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಇದು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ’ ” ಎಂಬುದೇ.

45
ಯೆಹೋವನು ಾರೂಕನನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ, ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸಿದು್ದ
1
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೇರೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾರೂಕನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ
ಾಗೆಯೇ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆ ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಈ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 2 “ ಾರೂಕನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? 3 ವ್ಯ ಥೆಪಡುತಿ್ತದ್ದ ನನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ
ದುಃಖಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ನರಳಿ ನರಳಿ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನಗೆ
ಾವ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ ದೊರಕದು’
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ, 4 ಯೆಹೋವನ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳು, ಇಗೋ, ಾನು ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಾನೇ
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ಕೆಡವುವೆನು, ಾನು ನೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾನೇ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು; ೌದು, ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಗೆ ಾಡುವೆನು.
5 ಮ ಾಪದವಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ
ೕ? ನಿರೀ ಸ ಬೇಡ; ಆ ಾ, ಾನು ನರಜನ್ಮದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು; ಆದರೆ ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾ್ರ ಣ ಂದನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ನಿನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.”

46

ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
1 ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ.
2 ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ; ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹ ನೆಕೋವಿನ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ
ಬಳಿ ಕಕೆರ್ಮೀಷಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ
ೕಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಡೆದ ವಿಷಯ:
3 “ಗು ಾಣಿ ಮತು್ತ ಖೇಡ್ಯ ಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡಿರಿ!
4 ರ ಾಶ್ವ ಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ,
ಾಹ ಾಶ್ವ ಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಿ, ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಲಿ್ಲರಿ,
ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಬೆಳಗಿರಿ, ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
5 ಆ ಾ, ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿದ್ದದೆ್ದೕನು? ಅವರು ಧೈ ಯರ್ಗೆಟು್ಟ ಬೆನು್ನಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಶೂರರು ಪೆಟು್ಟತಿಂದು ಹಿಂದಿರುಗದೆ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತರೆ; ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದಿಗಿಲು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
6 ವೇಗ ಾಲಿಗಳೂ ಓಡಿಹೋಗ ಾರರು, ಬಲಿಷ್ಠರೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಎಡವಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
7 ನೈ ಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು
ಾರು?
ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ಾಖೆಗಳ ಾಗೆ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಈ ಪ್ರ ಾಹವು ಾರದು?
8 ಐಗುಪ್ತವೇ ನೈ ಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಉಬಿ್ಬದೆ; ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ ಪ್ರ ಾಹವೇ ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ಾಖೆಗಳ ಾಗೆ ತುಂಬಿ
ತುಳುಕುತ್ತದೆ;
‘ ಾನು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬು್ಬವೆನು, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು’ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
9 ಅಶ್ವ ಗಳೇ, ಕುಣಿ ಾಡಿರಿ! ರಥಗಳೇ, ರಭಸ ಾಗಿರಿ! ಶೂರರು ಹೊರಡಲಿ!
ಖೇಡ್ಯ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಕೂಷ ್ಯರು, ಪೂಟ್ಯರು, ಧನು ಾರ್ರಿಗ ಾದ ಲೂದ್ಯರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ!
10 ಆದರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ದಿನವು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದಿನ ಾಗಿದೆ;
ಅದು ದಂಡನೆಯ ದಿನ; ಆಗ ಖಡ್ಗವು ನುಂಗಿ ತಣಿಯುವುದು, ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ತುಂ ಾ ಹೀರುವುದು.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ಬಲಿ ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
11 ಐಗುಪ್ತದ ಕು ಾರಿಯೇ, ಯುವತಿಯೇ, ಗಿ ಾ್ಯ ದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸು;
ನೀನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಔಷಧವನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸುವುದು ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲ; ನಿನಗೆ ಗುಣ ಾಗದು.
12 ನಿನ್ನ ಅವ ಾನದ ಸುದಿ್ದಯು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕೂ ಾಟವು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿದೆ;
ವೀರನು ವೀರನನು್ನ ಎಡವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
13 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು.
14 “ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ, ಮಿಗೊ್ದೕಲ್, ತಹಪನೇಸ್, ನೋಫ್, ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಿರಿ,
‘ಐಗುಪ್ತವೇ, ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗು! ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ’ ಎಂದು ಾರಿರಿ.
15 ನಿನ್ನ ಬಸವ ಬಿದು್ದ ಹೋದದೆ್ದೕನು? ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿದನು, ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಹೋಯಿತು.
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ಾಡಿದನು; ೌದು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ;
‘ ಾವು ಎದು್ದ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟು ಸ್ವಜನರನು್ನ ಸೇರಿ ಹಿಂಸೆಯ ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊ ್ಳೕಣ’
ಎಂದುಕೊಂಡರು.
17 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನು ಧಡಮ್ಮ ನೆ ಬಿದ್ದವನು, ಸ ಾವ ಾಶವನು್ನ ಉಪೇ ಸಿದವನು” ಎಂದು
ಅಲಿ್ಲ ಕೂಗಿದರು.
18 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾಮವುಳ್ಳ ಾಜಾಧಿ ಾಜನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಇಗೋ, ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮೀರುವ ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂ,
ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಎದಿ್ದರುವ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಾಗೂ ಉನ್ನತ ಾದವನೊಬ್ಬ ನು ಬರುವನು.
19 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಯುವತಿಯೇ, ಸೆರೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೋ; ನೋಫ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಾ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು. 20 ಐಗುಪ್ತವು ಅಂದ ಾದ ಕಡ ಾಗಿದೆ; ತೊಣಚೆಯ
ಹುಳಗಳು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. 21 ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಸೇರಿರುವ
ದಂ ಾಳುಗಳು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರೂ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ವಿಪ ಾ್ಕಲವು ಒದಗಿದೆ, ದಂಡನೆಯ ದಿನವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 22 ಐಗುಪ್ತವು ಓಡಿಹೋಗುವ
ಶಬ್ದವು ಸರಿಯುವ ಸಪರ್ದ ಸಪ್ಪಳಕೆ್ಕ ಸಮ ಾಗಿರುವುದು; ಶತು್ರ ಗಳು ದಂಡೆತಿ್ತಬಂದು ಕಟಿ್ಟ ಗೆ
ಕಡಿಯುವವರಂತೆ ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು. 23 ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾಗಿ ಾಟ ಾಗದ ಐಗುಪ್ತದ ದಟ್ಟ ಾದ ಾಡನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವರು, ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 24 ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಳು; ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನವರ ಕೈ ವಶ ಾಗುವಳು” ಎಂಬುದೇ. 25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ನೋ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನ ಆ ೕನ್ ದೇವತೆ,
ಫರೋಹ, ಐಗುಪ್ತ, ಐಗುಪ್ತದ ದೇವತೆಗಳು, ಅಲಿ್ಲ ನ ಅರಸರು, ಅಂತು ಫರೋಹನನೂ್ನ, ಅವನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ವರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 26 ಅವರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು; ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ ಾಲದ
ಾಗೆ ಜನರು ಾಸಿಸುವರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 27 ನನ್ನ ಸೇವಕ
ಾಕೋಬೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ! ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಅಂಜಬೇಡ! ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೂರದೇಶದಿಂದ
ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಸೆರೆಹೋದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ರ ಸುವೆನು;
ಾಕೋಬು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿಯೂ, ಾ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು;
ಾರೂ ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸರು.
28 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾನು
ಾವ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಟಿ್ಟದೆ್ದನೋ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ನೊ್ನೕ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೆನು. ಮಿತಿಮೀರಿ ಶಿ ಸೆನು, ಆದರೆ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.”
16 ಬಹು ಜನರು ಮುಗ್ಗರಿಸುವಂತೆ
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಾಜಾ ಊರನು್ನ ಹೊಡೆದದ್ದಕೆ ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ.
2 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ, ಪ್ರ ಾಹವು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಹೊರಟು ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ತೊರೆ ಾಗಿ ದೇಶವನೂ್ನ,
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವುದು.
ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ನವರು
ರೆಯಿಡುವರು, ದೇಶದವರೆ ಾ್ಲ ಗೋ ಾಡುವರು.
3 ಶತು್ರ ವಿನ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ನೆಲವನು್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಶಬ್ದಕೂ್ಕ, ರಥಗಳ ರಭಸಕೂ್ಕ,
ಚಕ್ರ ಗಳ ಬಿರುಗುಟು್ಟ ವಿಕೆಗೂ ತಂದೆಗಳು ಹೆದರು ಾ್ತ
ೕಲುಗೈ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ನೋಡರು.
1 ಫರೋಹನು
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ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೂರೆ ಾಗುವರು, ತೂರಿನ ಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನ
ಸ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು;
ಕ ್ತೕರ್ ದಿ್ವೕಪದವರಿಂದ ಉತ್ಪ ನ ್ನ ಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಸೂರೆ ಾಡುವನು.
5 “ ಾಜಾ ಊರು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್
ಾಶಹೊಂದಿದೆ; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಬಯಲು
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎಂದಿನ ವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿ? 6 ಅ
್ಯ ೕ, ಯೆಹೋವನ
ಖಡ್ಗವೇ, ಇನೆ್ನಷ ್ಟರವರೆಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಿ? ನಿನ್ನ ನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಕೋ!
ಾಂತ ಾಗಿ,
ಸುಮ್ಮ ನಿರು! 7 ಖಡ್ಗವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಮತು್ತ ಕ ಾವಳಿಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ; ಅಲಿ್ಲಗೆ ಅದನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”
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ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
1
ೕ ಾಬನನು್ನ ಕುರಿತು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಅ
್ಯೕ ನೆಬೋ ಊರಿನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅದು ಾ ಾಯಿತು; ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮು ಶತು್ರ ವಿನ
ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾನಭಂಗ ಹೊಂದಿದೆ,
ಮಿ ಾ್ಗಬ್ ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ.
2
ೕ ಾಬಿನ ಕೀತಿರ್ಯು ಾಯ ಾಯಿತು; ಶತು್ರ ಗಳು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿ,
‘ ೕ ಾಬ್ ಇನು್ನ ಜ ಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅದನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡೋಣ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಮದೆ್ಮ ನೇ, ನೀನು ಸಹ ಸುಮ್ಮ ಾಗುವಿ; ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದು.
3 ‘ಅ
್ಯ ೕ, ಸೂರೆ ಹೋದೆವು, ಬಹು ಾಶ ಾದೆವು’ ಎಂಬ ಕೂ ಾಟವು ಹೊರೊನಯಿಮಿನಿಂದ
ಕೇಳಬರುತ್ತದೆ!
4
ೕ ಾಬಿಗೆ ಭಂಗ ಾಯಿತು; ಅಲಿ್ಲ ದಿಕು್ಕಗೆಟ್ಟವರು
ರೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
5 ಅಳು ಾ್ತ ಲೂಹೀತ್ ದಿಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹತು್ತ ಾ್ತರೆ;
ಾಶ ಾದೆವ ಾ್ಲ ಎಂಬ ಾ್ರ ಣಸಂಕಟ ಪ್ರ ಾಪವು
ಹೊರೊನಯಿಮ್ ಇಳಿಜಾರಿನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
6 ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನ ಜಾಲಿಯಂತಿರಿ.
7 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಧನ ಾಶಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಭರವಸವಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀನೂ ಶತು್ರ ವಿನ
ಕೈ ವಶ ಾಗುವಿ;
ಕೆ ೕಷ್ ದೇವತೆಯೂ ಅದರ ಭಕ್ತ ಾದ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು.
8 ಸೂರೆ ಾರನು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವನು, ಾವ ಪಟ್ಟಣವೂ ಉಳಿಯದು;
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಂತೆಯೇ ತಗಿ್ಗನ ಭೂಮಿಯು ಾ ಾಗುವುದು, ಮೇ ಾ್ನಡೂ ಾಶ ಾಗುವುದು.
9
ೕ ಾಬಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟರಿ, ಅದು
ಾರಿಹೋಗಬೇಕ ಾ್ಲ; ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಾಳುಬಿದು್ದ
ನಿಜರ್ನ ಾಗುವವು.
10 ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಾರನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ;
ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ರಕ್ತಸುರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವವನಿಗೆ ಾಪ ತಗಲಲಿ.
11
ೕ ಾಬು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿದೆ; ಅದು ಮಡಿ್ಡಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಾ್ರ ಾರಸದಂತಿದೆ;
ಅದನು್ನ ಾತೆ್ರ ಯಿಂದ ಾತೆ್ರ ಗೆ ಾರೂ ಹೊಯ್ಯ ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೆರೆಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಆದ ಾರಣ ಅದರ ರುಚಿಯು
ಅದರಲಿ್ಲದೆ, ಅದರ ಾಸನೆಯು ಬೇಪರ್ಡಲಿಲ್ಲ.”
12 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಮುಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೊಯ್ಯ ತಕ್ಕವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು,
ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದಬಿಡುವರು, ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಬರಿದು ಾಡುವರು, ಗಡಿಗೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವರು”
ಎಂಬುದೇ.
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ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ತಮಗೆ ಭರವಸ ಾದ ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಆ ಾಭಂಗಪಟ್ಟಂತೆ
ೕ ಾಬ್ಯರು ಕೆ ೕಷಿನಿಂದ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವರು.
14 “ ‘ ಾವು ಶೂರರು, ಯುದ್ಧಪ ್ರ ವೀಣ ಾದ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳು’ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದು
ಹೇಗೆ?
15
ೕ ಾಬು ಾ ಾಗಿದೆ; ಸುಟು್ಟಹೋದ ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಹೊಗೆ ಎದಿ್ದದೆ.್ದ
ಅದರಲಿ್ಲ ನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಯುವಕರು ಹತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾಮವುಳ್ಳ ಾಜಾಧಿ ಾಜನ ನುಡಿ.
16
ೕ ಾಬಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ವಿಪತು್ತ ಬೇಗ ಬರುವುದು.
17
ೕ ಾಬಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೇ, ಅದರ ಹೆಸರನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಯನು್ನ ಬಲ್ಲವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಎದೆಬಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
‘ಅ
್ಯೕ, ಬಲ ಾದ ಕೋಲು, ಮಹಿಮೆಯ ದಂಡವು ಮುರಿದುಹೋಯಿತ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಪಿಸಿರಿ.
18 ಯುವತಿಯೇ, ದೀಬೋನ್ ಪುರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪದವಿಯಿಂದ ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿದು ಾ
ಾರಿದವ ಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೋ!
ೕ ಾಬನು್ನ ಾಳು ಾಡುವವನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
19 ಅರೋಯೇರಿನವರೇ, ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ;
ಓಡಿಹೋಗುವವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವವಳನೂ್ನ ‘ಏ ಾಯಿತು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.
20
ೕ ಾಬು ಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಈ ಾಗಿದೆ; ಗೋ ಾಡಿರಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಗಿರಿ;
ೕ ಾಬು ಾ ಾಯಿತೆಂದು ಅನೋರ್ನಿನ ತೀರದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರಿ.
21 ಮೇ ಾ್ನಡಿಗೆ ದಂಡನೆ
ಾಗಿದೆ; ಹೋಲೋನ್, ಾಚಾ, ಮೆಫಾತ್,
22 ದೀಬೋನ್, ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಬೇತ್ ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮ್,
23 ಕಿ
ಾರ್ತಯಿಮ್, ಬೇತ್ ಾಮೂಲ್ ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಮೆ
ೕನ್,
24 ಕೆರೀ
ೕತ್, ಬೊಚ್ರ ಅಂತು ದೂರದ ಮತು್ತ ಹತಿ್ತರದ
ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ
ದಂಡನೆ ಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
25
ೕ ಾಬಿನ ಕೊಂಬು ಕಡಿದು ಬಿದಿ್ದದೆ, ಅದರ ತೋಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ”
ಎಂಬುದೇ.
26 “
ೕ ಾಬಿಗೆ ತಲೆಗೇರುವಂತೆ ಕುಡಿಸಿರಿ, ಅದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತ ಾ್ಲ;
ಅದು ತನ್ನ ಾಂತಿಯಲಿ್ಲ ದೊಪ್ಪ ನೆ ಬಿದು್ದ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದು. 27 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ ನಿನಗೆ
ಗೇಲಿ ಾಯಿತಷೆ್ಟ. ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ ್ಟತೋ? ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಾ್ತಪ
ಎತು್ತ ಾಗೆ ಾ್ಲ ತಲೆ ಾಡಿಸುತಿ್ತೕಯಲ್ಲವೆ?
28
ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂಡೆಯ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ; ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳದ ಆಚೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಗೂಡನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಾರಿ ಾಳದಂತಿರಿ;
29
ೕ ಾಬ್ಯ ರಿಗೆ ಬಹು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹೆಮೆ್ಮಯ ಸುದಿ್ದಯೂ, ಅವರ ಡಂಭ, ಅಹಂ ಾರ,
ಾ್ವಭಿ ಾನ ಮತು್ತ ಸ್ವಪ ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಇವುಗಳ ಸ ಾಚಾರವೂ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ.”
30 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅವರ ಗ
ೕರ್ದೆ್ರ ೕಕವು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ, ಅದು ಬರೀ
ಬುರುಡೆಯೇ; ಅವರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದೆ ಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕ.
31 ಆದ ಾರಣ ಾನು
ೕ ಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಗೋ ಾಡುವೆನು;
ೌದು, ಇಡೀ ದೇಶದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವೆನು; ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನರ ಾಟ ಾಗುವುದು.
32 ಸಿಬ್ಮ ದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯೇ, ಯಜೆ್ಜೕರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅಳುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಾಖೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ಾಚೆಗೂ ಯಜೆ್ಜೕರಿನ ಸರೋವರದವರೆಗೂ ಾ್ಯ ಪಿಸಿದ್ದವ ಾ್ಲ;
ಈಗ ನಿನ್ನ ಹಣು್ಣಹಂಪಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಯ ಸುಗಿ್ಗಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸೂರೆ ಾರನು ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.
33 ಹ ಾರ್ನಂದಗಳು ತೋಟಗಳಿಂದಲೂ,
ೕ ಾಬಿನ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿವೆ;
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ಯೆರೆಮೀಯನು 49:1

ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವು ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾರೂ
ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಳಿಯು ಾ್ತ
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ ಯರು; ಕೇಳಿಸುವ ಧ ್ವನಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯಲ್ಲ.
34 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ಎಲೆ
ಾಲೆಯ ಮತು್ತ ಯಹಚಿನವರೆಗೆ ಜನರು ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ,
ಚೋಯರಿನಿಂದ ಹೊರೊನಯಿಮಿನ ಮತು್ತ ಎಗ್ಲತ್ ಶೆಲಿಶೀಯದವರೆಗೆ ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ನಿಮಿ್ರ ೕಮ್
ಹಳ್ಳವೂ ಾ ಾಗಿದೆ.
35
ೕ ಾಬಿನೊಳಗೆ
ಪೂಜಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುವವರನೂ್ನ
ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಧೂಪ ಾಕುವವರನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
36 ಆದುದರಿಂದ
ೕ ಾಬಿನ ಮತು್ತ ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನವರ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಕೊಳಲುಗಳಂತೆ
ರೆಯಿಡುತ್ತದೆ;
ೕ ಾಬ್ಯರು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಹೇರಳ ಾದ ಆಸಿ್ತಯು ಾಯ ಾಯಿತ ಾ್ಲ.
37 ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯು ಬೋಳು, ಎಲ್ಲರ ಗಡ್ಡವು ವಿ ಾರ, ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಾಯ, ಎಲ್ಲರ ನಡುವಿನ ಮೇಲೆ
ಗೋಣಿತಟು್ಟ.
38
ೕ ಾಬಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರೋದನವು ತುಂಬಿದೆ;
“ ೕ ಾಬನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದ ಮಡಿಕೆಯಂತೆ ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
39 ಆ ಾ, ಭಂಗ ಾಯಿತು! ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ! ಓಹೋ,
ೕ ಾಬು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ!
ಅದರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಣಕಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವುದಕೂ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ.
40 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ,
ೕ ಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಎರಗಬೇಕೆಂದು ಶತು್ರ ವು
ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿ ಾರುವನು.
41 ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ, ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬಿನ ಶೂರರ
ಎದೆಯು ಹೆರುವ ಹೆಂಗಸಿನ ಎದೆಯಂತೆ ಅದರುವುದು.
42
ೕ ಾಬು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು
ಾ ಾಗಿ ಇನು್ನ
ಜ ಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದು.”
43 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “
ೕ ಾಬಿನ ನಿ ಾಸಿಯೇ, ಭಯವೂ, ಗುಂಡಿಯೂ, ಬಲೆಯೂ ನಿನಗೆ
ಾದಿವೆ;
44 ಭಯಕೆ್ಕ ಓಡುವವನು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು; ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು;
ಾನು ದಂಡನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ
ೕ ಾಬಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನಷೆ್ಟ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
45 ಪ ಾಯನ ಾದವರು ಬಲಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಆದರೆ ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದಲೂ ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆ ಹೊರಟು
ೕ ಾಬಿನ ಹಣೆಯನೂ್ನ,
ಯುದ್ಧವೀರರ ನೆತಿ್ತಯನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.
46 “
ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಕೆ ೕಷಿನ* ಭಕ್ತರು ಾಶ ಾದರು;
ನಿನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಗಡೀ ಾ ಾಗಿ ಸೆರೆ ಾದರು.
47 ಆದರೂ ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾನು
ೕ ಾಬಿನ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ”.
ೕ ಾಬಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಇದೇ.

49
ಅ

ೕ್ಮ ನಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
1ಅ
್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ೕ? ಾಧ್ಯ ನು ಇಲ್ಲ ೕ?
*

48:46 ಕೆ ೕಷಿನ ಕೆ
ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

ೕಷ್

ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇವರು, ಮತು್ತ

ೕ ಾಬ್ಯ ಜನರನು್ನ

ಾ

ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಕೆ

ೕಷಿನ ಜನರು ಎಂದು
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ಮ ಾ್ಕಮ್* ದೇವತೆಯು ಾದಿನ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
ಮ ಾ್ಕಮನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಾದಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ?
2 ಆದುದರಿಂದ ಇಗೋ, ಶತು್ರ ಗಳು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರ ಾ್ಬ ಎಂಬ ಅ
್ಮೕನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ,
ಯುದ್ಧ
ೕಷಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು; ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಾಳುದಿಬ್ಬ ಾಗುವುದು;

ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು;
ಆಗ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲು ತನ್ನ ನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಾನು ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.”
3 “ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನವರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ; ‘ಆಯಿ’ ಎಂಬ ಊರು ಾ ಾಯಿತು,
ರ ಾ್ಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳವರೇ, ಕಿರಿಚಿರಿ, ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಪ್ರ ಾಪಿಸಿರಿ, ಹಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ
ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಮ ಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯು, ಅದರ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು.
4 ‘ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಾರು ಾನೆ ಬಿ ಾ್ದರು?’ ಎಂದು ಸ್ವಂತ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಭ್ರ ಷ ್ಟದೇಶವೇ,
‘ನನ್ನ ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆಂದು’ ಏಕೆ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?
5 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು,
ನಿನ್ನವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ನಿಂತಮುಖ ಾಗಿಯೇ ಅಟ್ಟಲ್ಪಡುವನು; ಚದುರಿದವರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಸೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು.
6 ಆದರೂ ಾ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಅ
್ಮೕನ್ಯರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
ಎದೋಮಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ತೇ ಾನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಬುದಿ್ಧಯು ಇನಿ್ನಲ್ಲ ೕ? ವಿವೇಕಿಗಳ ಆಲೋಚ ಾಶಕಿ್ತಯು ಅಳಿಯಿತೋ?
7 ಎದೋಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸೇ

ಅವರ ಾನವು
8 ದೆ

ಾಯ ಾಯಿತೋ?

ಾನಿನವರೇ, ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ, ಓಡಿಹೋಗಿರಿ; ಒಳ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಎದೋಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಏ ಾವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಆಪತ್ತನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡುವೆನು.
9 ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಕೀಳುವವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹಕ್ಕಲನೂ್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಕಳ್ಳರು ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗದರೆ ತಮಗೆ ಾ ಾಗುವವರೆಗೂ ಾಳು ಾಡುವರು.
10
ಾನೇ ಏ ಾವನ ಆಸರೆಯನು್ನ ಕಿತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಅವನ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಟ್ಟಬಯಲು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು;
ಅವನ ಸಂ ಾನದವರೂ, ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ಾ ಾದರು, ಅವನೂ ಇಲ್ಲ ಾದನು.
11 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅ ಾಥರನು್ನ ಬಿಡು,
ಾನೇ ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ವಿಧವೆಯರು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆಯಿಡಲಿ.
12 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದು
ಾರ ಾಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ೕ,
ಅವರೇ ಖಂಡಿತ ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ನೀನು ಅದಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೀ ಾ? ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು
ಕುಡಿದೇ ಕುಡಿಯುವಿ.
13 ಬೊಚ್ರ ವು ಾಳುಬಿದು್ದ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ, ನಿಂದೆಗೂ ಾಪಕೂ್ಕ ಗುರಿ
ಾಗಿದೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿತ್ಯ ಾಶವನು್ನ ಹೊಂದುವವು ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
*

49:1 ಮ ಾ್ಕಮ್ ಮ ಾ್ಕಮ್ ಅನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು ಅಥ ಾ ಅವರ ಅರಸನು.
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14 ಯೆಹೋವನಿಂದ

ಬಂದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ದೂತನ ಮೂಲಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
“ನೀವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಎದೋಮಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ.
15 ಇಗೋ ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹೀನ ಾಗಿ ಜನರ ಾ ಾ್ಸರಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
16 ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ಭೀಕರತ್ವವೆಲಿ್ಲ! ಪವರ್ ಾಗ್ರ ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನವೇ,
ನಿನೆ್ನದೆಯ ಹೆಮೆ್ಮಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿದೆ;
ನೀನು ಹದಿ್ದನಂತೆ ನಿನ್ನ ಗೂಡನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರೂ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
17 ಎದೋಮು ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ
ಾಗುವುದು;
ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತು್ತಗಳಿಗೆ ಬೆರ ಾಗಿ ಸಿಳು್ಳ ಾಕುವರು.
18 ಾನು ಕೆಡವಿದ ಸೊದೋಮ್ ಗೊ
ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸುತ್ತಣ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೇಗೋ
ಾಗೆಯೇ
ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾರೂ ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಾವ ನರ ಾ್ರ ಣಿಯೂ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
19 ಆ ಾ, ಒಬ್ಬ ನು ಸಿಂಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ದರ್ನಿನ ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯಿಂದ
ಎದೋಮ್ಯ ರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನೆಲೆ ಾದ ಗೋ ಾಳಕೆ್ಕ ಏರಿಬರುವನು;
ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು; ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನೆ್ನೕ ಅದನು್ನ
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಸ ಾನನು ಾರು? ನನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಾರು ಕರೆ ಾರು?
ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯುವ ಾರು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲರು?
20 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯನೂ್ನ,
ಆತನು ತೇ ಾನ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ ಆಲಿಸಿರಿ; ಮೃ ಗಗಳು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹಿಂಡಿನ
ಮರಿಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು;
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹು ಾ್ಗವಲು ಅವುಗಳ ಾಶನ ಾ್ಕಗಿ ಬೆದರುವುದು.
21 ಎದೋಮ್ಯರು ಧಡಮ್ಮ ನೆ ಬೀಳಲು ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುವುದು;
ಅದರ ಗೋಳು ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸುವುದು!
22 ಇಗೋ, ಬೊಚ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಎರಗಬೇಕೆಂದು ಶತು್ರ ವು ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿ
ಾರಿ
ಏರುವನು;
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನ ಶೂರರ ಎದೆಯು ಹೆರುವ ಹೆಂಗಸಿನ ಎದೆಯಂತೆ ಅದರುವುದು.
ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ

23 ದಮಸ್ಕವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ,

ೕಕಿ್ತ

“ಹ ಾತಿಗೂ ಮತು್ತ ಅ ಾರ್ದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗ ಾಯಿತು; ಅವು ಅಶುಭ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಕರಗಿ
ಹೋಗಿವೆ; ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ತಲ್ಲಣ ಹತಿ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮ ನಿರ ಾರದು.
24 ದಮಸ್ಕವು ಕುಂದಿದೆ, ಓಡಿಹೋಗಲು ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ; ಅದಕೆ್ಕ ನಡುಕ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ
ಾತನೆ ಮತು್ತ ವ್ಯ ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿದೆ.
25 ಅ
್ಯೕ, ಹೆಸರು ಾಸಿ ಪಟ್ಟಣವು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪುರವು ಏಕೆ ವಲಸೆಹೋಗಲಿಲ್ಲ!
26 ಅದರ ದುಗರ್ತಿಯಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ನ
ೌವನಸ್ಥರು ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಡುವರು,
ಯುದ್ಧವೀರರೆ ಾ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಾಗುವರು.
27 ಆಗ ಾನು ದಮಸ್ಕದ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು,
ಅದು ಬೆನ್ ಹದದನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು” ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
ಕೇ ಾರಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ

ೕಕಿ್ತ
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ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹೊಡೆದ ಕೇ ಾರನೂ್ನ ಾಚೋರಿನ ಾಷ್ಟ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ.
“ಏಳಿರಿ, ಕೇ ಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದವರನು್ನ ಾಳು ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
29 “ಶತು್ರ ಗಳು ಅವರ ಗು ಾರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರ ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಸಮಸ್ತ
ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನೂ್ನ, ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು,
‘ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದಿಗಿಲು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೂಗುವರು.”
30 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾಚೋರಿನವರೇ, ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ದೂರ ಅಲೆ ಾಡಿರಿ,
ಒಳ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಾಶಕೆ್ಕ ಉ ಾಯವನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
31 ಾಬೆಲಿನವರೇ, ಏಳಿರಿ. ಅಗುಳಿಯೂ, ಾಗಿಲೂ ಬೇಕೆನ್ನದೆ ನೆಮ್ಮ ದಿಯಿಂದ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ
ಾಸಿಸುವ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ!
32 ಅವರ ಒಂಟೆಗಳು ಕೊಳೆ್ಳ
ಾಗುವವು, ಅವರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದನಕುರಿಗಳು ಸೂರೆಹೋಗುವವು;
ಚಂಡಿಕೆಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಜನರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಾಳಿಗೂ ತೂರುವೆನು; ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ
ವಿಪತ್ತನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
33 ಆಗ ಾಚೋರು ಸ ಾ ಾಳುಬಿದು್ದ ನರಿಗಳಿಗೆ ಹಕೆ್ಕ
ಾಗುವುದು;
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು, ಾವ ನರಮನುಷ ್ಯ ನೂ ಇಳುಕೊಳ್ಳನು, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
28

ಏ ಾಮಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಏ ಾಮಿನ ವಿಷಯ ಾದ
ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
35 “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಇಗೋ, ಾನು ಏ ಾಮಿನ ಬಲ ಾದ ಮುಖ್ಯ ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
36 ಾನು ಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದಲೂ ಾಲು್ಕ ಾಳಿಗಳನು್ನ ಏ ಾಮ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿ,
ಅವರನು್ನ ಆ ಾ ಾಳಿಗಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು; ಏ ಾಮು ದೇಶಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾದವರನು್ನ ಸೇರದೆ ಇರುವ ಾಜ್ಯ ವೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
37 ಏ ಾಮ್ಯರು ತಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಹುಡುಕುವ ಶತು್ರ ಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಡುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ; ಅವರು
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವ ತನಕ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅಟು್ಟವೆನು;
38 ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಏ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಆ ದೇಶದ ಅರಸನನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
39 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಆದರೂ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಏ ಾಮಿನ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
34 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ
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ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶ ಾದ
ಾಬೆಲಿನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಾಕ್ಯ.
2 “ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಿರಿ, ಧ ್ವಜವೆತಿ್ತ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ, ಮರೆ ಾಡದೆ ಹೀಗೆ ಾರಿರಿ,
‘ ಾಬೆಲ್ ಶತು್ರ ವಶ ಾಯಿತು, ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯು ಾಚಿಕೆಗೊಂಡಿದೆ, ಮೆರೋ ಾಕ್ ದೇವತೆಯು
ಬೆಚಿ್ಚಬಿದಿ್ದದೆ,
ಅದರ ಮೂತಿರ್ಗಳು ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿವೆ, ಅದರ ಬೊಂಬೆಗಳು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿವೆ.
3 ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತದೆ, ಅದು ಾಬೆಲ್ ದೇಶವನು್ನ
ಾಳು ಾಡುವುದು,
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು, ಪಶುಗಳೂ ಜನರೂ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ, ತೊಲಗಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
1

ಯೆರೆಮೀಯನು 50:4

1148
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ಾ್ತನೆ, ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳು ಾ್ತ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ರೆಹೋಗುವರು.
5 ಚೀ
ೕನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ,
ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.
6 ನನ್ನ ಜನರು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳು; ಾಲಕರು ಅವರನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಸಿ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕೆ್ಕಯನು್ನ ಮರೆತು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಕಂಡಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ; ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು, ‘ ಾವು ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿದು್ದ
ದೋಷವಲ್ಲ,
ಅವರು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ೌದು, ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ನಿರೀ
ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪ
ಾಡಿದರ ಾ್ಲ’ ಅಂದುಕೊಂಡರು.
8 ಾಬೆಲ್ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ; ಹಿಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುವ ಹೋತಗಳಂತಿರಿ.
9 ಇಗೋ,
ಾನು ಮ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಮೂಹವನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳ ಾಡುವೆನು;
ಅವು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವವು;
ಅವುಗಳ ಾಣಗಳು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಹಿಂದಿರುಗದ ಯುದ್ಧಪ ್ರ ವೀಣ ಾದ ಶೂರನಂತಿರುವವು.
10 ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಜ್ಯ ವು ಸೂರೆ
ಾಗುವುದು; ಸೂರೆ ಾರರೆಲ್ಲರೂ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳ್ಳವರು, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ”
ಎಂಬುದೇ.
4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

ಾಬೆಲಿನ ಪತನ

11 “ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವವರೇ, ನೀವು ಹಷಿರ್ಸಿ ಉ

ಾ್ಲಸಿಸುವವರೂ,
ಕಣತುಳಿಯುವ ಕಡಸಿನ
ಾಗೆ ಕುಣಿ ಾಡುವವರೂ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಹೇಕರಿಸುವವರೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
12 ನಿಮ್ಮ
ಾತೃ ಭೂಮಿಯು ಾನಭಂಗಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವುದು, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆತ್ತ ಾಜ್ಯ ವು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದು;
ಆ ಾ, ಅದು ಾಡು, ಕ ಾ್ಗಡು, ಬೆ ಾ್ಗಡು, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠವೂ ಆಗುವುದು.
13 ಯೆಹೋವನ ರೋಷದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ ತೀ ಾ ಾಳುಬೀಳುವುದು;
ಾಬೆಲನು್ನ ಾದು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾಗಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವರು.
14 ಬಿಲು್ಲ ಾರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೂ್ಯ ಹಕಟಿ್ಟ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿರಿ,
ಾಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೆ ಎಸೆಯಿರಿ; ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪ ಾಡಿತ ಾ್ಲ.
15 ಅದರ ಸುತ್ತಲು ಜಯ
ೕಷ ಾಡಿರಿ, ಅಧೀನ ಾಯಿತು, ಅದರ ಕೊತ್ತಲುಗಳು ಬಿದ್ದವು, ಅದರ
ೌಳಿಗೋಡೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿರಿ; ಅದು ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾಡಿರಿ.
16 ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಕುಡುಗೋಲು ಹಿಡಿಯುವವನನೂ್ನ
ಾಬೆಲಿನಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿರಿ;
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ವಿದೇಶೀಯನು ಹಿಂಸೆಯ ಖಡ್ಗದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸ್ವಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗುವನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಹಿಂದಿರುಗುವರು
ಾ್ರ ಯೇಲು ಚದರಿಹೋದ ಕುರಿ ಹಿಂಡು; ಸಿಂಹಗಳು ಅದನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟವೆ;
ಟ್ಟ ದಲು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಅದನು್ನ ತಿಂದನು,
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಈಗ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅದರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಟ್ಟ ನು.
18 ಹೀಗಿರಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
17 ಇ
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ಆ ಾ,

ಾನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು.
19 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಹು ಾ್ಗವಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು;
ಅದು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮೇಯುವುದು;
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವುದು.
20 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಯೆಹೂದದ ಾಪವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕು್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಾನು ಉಳಿಸುವ ಜನಶೇಷವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನಲ್ಲವೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಮೆ ಾಥಯಿಮ್ ದೇಶಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಪೆಕೋದಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೋಗಿ,
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಅನಂತರ ದೇಶವನು್ನ ತೀ ಾ ಾಳು ಾಡಿ, ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸು.
22 ಯುದ್ಧದ ಆಭರ್ಟವೂ ಮ ಾ ಾಶನದ ಶಬ್ದವೂ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ.
23 ಆ ಾ, ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಡೆದ ಚಮಟಿಗೆಯು ಮುರಿದು ತುಂಡುತುಂ ಾಯಿತು!
ಾಬೆಲ್ ಾಜ್ಯ ವು ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ!
24 ಾಬೆಲೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಉರುಲೊಡಿ್ಡದೆನು; ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿ;
ನೀನು ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದು್ದ ವಶ ಾದಿ.
25 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿವರ್ಹಿಸಬೇ ಾದ
ಾಯರ್ ಂದುಂಟು;
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಾಲೆಯನು್ನ ತೆರೆದು ತನ್ನ ರೋಷದ ಅಸ್ತ ್ರ ಶಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದಿ ಾ್ದನೆ.
26 ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ, ಅದರ ಕಣಜಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ;
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳುದಿಬ್ಬ ಗ ಾಗಿ ಾಡಿ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಪಡಿಸಿರಿ; ಏನೂ ಉಳಿಯದಿರಲಿ.
27 ಅದರ ಹೋರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಅವು ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿ; ಅವುಗಳ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಪ ಾ್ಕಲವು ಒದಗಿದೆ, ದಂಡನೆಯ ದಿನವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
28 ಓಹೋ, ಾಬೆಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುವವರ ಶಬ್ದ!
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶ
ಾಡಿದವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
29 ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ, ಾಣಬಿಡುವವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕರೆಯಿರಿ; ಅದರ ಸುತ್ತಲು ದಂಡಿಳಿಸಿರಿ;
ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳದ ಾಗಿರಲಿ; ಅದರ ಕೃ ತ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿರಿ;
ಅದು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅದಕೆ್ಕ
ಾಡಿರಿ; ಅದು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿತ ಾ್ಲ.
30 ಆದ ಾರಣ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ನ
ೌವನಸ್ಥರು ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಡುವರು,
ಯುದ್ಧವೀರರೆ ಾ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಾಗುವರು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
31 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಸೊಕಿ್ಕನ ಾಜ್ಯ ವೇ! ಾನು ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನಗೆ ಹೊತು್ತ ಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ಾಲ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
32 ಸೊಕಿ್ಕನ ಾಜ್ಯ ವು ಎಡವಿ ಬೀಳುವುದು, ಅದನು್ನ
ಾರೂ ಎತ್ತರು;
ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅದು ಸುತ್ತಲಿರುವುದನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”
21
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ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಉಭಯರೂ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ.
34 ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ಬಲಿಷ್ಠನು; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಾಮಧೇಯ;
ಆತನು ಅವರ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ಜಯಿಸಿ,
ಲೋಕವನು್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸಿ
ಾಬೆಲಿನವರನು್ನ
ಕಳವಳಪಡಿಸುವನು.”
35 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಖಡ್ಗವು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ!
ಾಬೆಲಿನ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು, ಪ್ರ ಾನರು, ಪಂಡಿತರು, ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹತಿಸಲಿ!
36 ಖಡ್ಗವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಇರಿಯಲಿ! ಅವರ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದು.
ಖಡ್ಗವು ಾಬೆಲಿನ ಶೂರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲಿ! ಅವರು ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವರು.
37 ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಅಶ್ವ ಗಳನೂ್ನ, ರಥಗಳನೂ್ನ,
ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿದೇಶೀಯರನೆ್ನಲ್ಲ
ಹೊಡೆಯಲಿ!
ಅವರು ಹೆಂಗಸರಂತೆ ಬೆದರುವರು, ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ನುಂಗಲಿ! ಅವರು ಸೂರೆಗೆ ಈ ಾಗುವರು.
38 ಬರ ಾಲವು ಅವರ ನೀರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೀರಲಿ! ಅದು ಬತಿ್ತಹೋಗುವುದು.
ಅದು ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶ,
ಅದರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಾದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮದವೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರಷೆ್ಟ;
39 ಆದ ಾರಣ ತೋಳ ಮುಂ ಾದ ಾಡುಮೃ ಗಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬೀಡು
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು, ಉಷ್ಟ ್ರ ಪ ಗಳು
ತಂಗುವವು;
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗದು, ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಕ್ಕಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
40 ದೇವರು ಕೆಡವಿದ ಸೊದೋಮ್, ಗೊ
ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಣ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹೇಗೋ,
ಾಗೆಯೇ ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾರೂ ಾಸಿಸರು, ಾವ ನರ ಾ್ರ ಣಿಯೂ ನೆಲೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
41 ಆ ಾ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಬರುತೆ್ತ, ಮ ಾ ಜನವೂ, ಬಹು ಮಂದಿ ಅರಸರೂ
ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟು್ಟ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ.
42 ಬಿಲ್ಲ ನೂ್ನ ಮತು್ತ ಈಟಿಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರು ಕೂ್ರರರು, ನಿಷ ್ಕರುಣಿಗಳು;
ಅವರ ಧ ್ವನಿಯು ಸಮುದ್ರ ದಂತೆ
ರೆಯುತ್ತದೆ, ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಾಬೆಲ್ ನಗರಿಯೇ, ಆ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಶೂರನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
43 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅದರ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು, ಅವನ ಕೈ ಗಳು
ೕಲುಬಿದ್ದವು,
ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಾತನೆಯು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.
44 ಆ ಾ, ಒಬ್ಬ ನು ಸಿಂಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ದರ್ನಿನ ದಟ್ಟಡವಿಯಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನೆಲೆ ಾದ
ಗೋ ಾಳಕೆ್ಕ ಏರಿ ಬರುವನು;
ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು; ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನೆ್ನೕ ಅದನು್ನ
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಸ ಾನನು ಾರು? ನನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಾರು ಕರೆ ಾರು?
ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯುವ ಾರು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ನು?
45 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯನೂ್ನ,
ಆತನು ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವನು್ನ ಕುರಿತು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ ಆಲಿಸಿರಿ,
ಮೃ ಗಗಳು ಹಿಂಡಿನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು;
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹು ಾ್ಗವಲು ಅವುಗಳ ಾಶಕೆ್ಕ ಬೆದರುವುದು.
46 ಾಬೆಲು ಶತು್ರ ವಶ ಾಯಿತೆಂಬ ಕೋ ಾಹಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ಅದರ
ರೆಯು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
33 ಸೇ
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ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೂ, ಲೇಬ್ ಾಮೈ* ದೇಶದವರ ಮೇಲೂ
ಾಶನದ ಾಳಿಯನು್ನ† ಬೀಸ ಾಡುವೆನು.
2 ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು, ಅವರು ಅದನು್ನ ತೂರುವರು.
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಟ್ಟಬರಿದು ಾಡುವರು; ನಿಯಮಿತ ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಮುತು್ತವರಷೆ್ಟ.
3 ಧನು ಾರ್ರಿಗಳಿಗೂ, ಕವಚಸನ್ನದ್ಧರಿಗೂ ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ಾಣವನೆ್ನ ಸೆಯಲಿ.
ಾಬೆಲಿನ ಯುವಕರನು್ನ ಉಳಿಸದಿರಿ; ಅದರ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಡಿರಿ.
4 ಕಸಿ್ದೕಯರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು,
ಾಬೆಲಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಮಣು್ಣ ಾ ಾಗುವರು.
5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಗೆ ಆತನ ಜನರು
ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧವು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದರೂ,
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಯೆಹೂದವ ಾ್ನ ಗಲಿ
ತ್ಯ ಜಿಸಲಿಲ್ಲ.
6 ನೀವು ಾಬೆಲಿನೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾಗುವ
ದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾಗಬೇಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ; ಆತನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಡುವನು.
7 ಾಬೆಲು ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ನ ಹೊನಿ್ನ ನ ಾತೆ್ರ ಯ ಾಗಿತು್ತ; ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತ ಾದರು;
ಜ ಾಂಗಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ನ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಹುಚಾ್ಚದವು.
8 ಾಬೆಲ್ ತಟ್ಟ ನೆ ಬಿದು್ದ ಾ ಾಯಿತು! ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ;
ಅದರ ನೋವನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಔಷಧವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿರಿ, ಗುಣ ಾದೀತು.
9 ಾಬೆಲನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾವು ಪ್ರ ಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಅದು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಾಬೆಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ;
ಅದು ಹೊಂದಬೇ ಾದ ದಂಡನೆಯು ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ, ೌದು, ಗಗನದವರೆಗೂ
ಬೆಳೆದಿದೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಡೆಸಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ!
11 ಯೆಹೋವನು ಾಬೆಲನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ,
ಮೇದ್ಯರ ಅರಸರು ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಾಶನವು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿದವರಿಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪ್ರ ತಿ ಾರವೇ;
ಮೇದ್ಯರೇ, ಾಣಗಳನು್ನ ಮಸೆಯಿರಿ, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಡಿರಿ‡!
12 ಾಬೆಲ್ ಕೋಟೆಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ಪಹರೆಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ,
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ, ಹೊಂಚು ಾರರನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ಾಬೆಲಿನವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
13 ಆ ಾ, ಬಹುಜ ಾಶ್ರ ಯಗಳ ಮಧೆ್ಯ ನಿ ಾಸಿನಿ
ಾಗಿರುವ ನಗರವೇ, ಧನಭರಿತಪುರವೇ,
ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ವು ಬಂದಿದೆ, ನೀನು ಸೂರೆ ಾಡಿದು್ದ ಾಕು.
14 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
‘ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಜಯ ೕಷ ಾಡುವರು.
1 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ
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‡
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15 ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ

ಾನದಿಂದ ಲೋಕವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ
ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಆತನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ನೀರು ಬೋಗರ್ರೆದು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ;
ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ೕಡಗಳನು್ನ ಮೇಲೇರುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಂಚನು್ನ ಹೊಳೆಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಿಂದ ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
17 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಶು ಾ್ರ ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಾನು ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರ ಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನೂ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು;
ಅವನು ಎರಕಹೊಯ್ದ ಪುತ್ತಳಿಯು ಸುಳು್ಳ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ವ ಸವೇ ಇಲ್ಲ.
18 ಅವು ವ್ಯ ಥರ್, ಾ ಾ್ಯ ಸ್ಪದ ಾದ ಕೆಲಸ;
ದಂಡನೆ ಾಗು ಾಗ ಅಳಿದುಹೋಗುವವು.
19
ಾಕೋಬ್ಯರ ಾ್ವ ಸ ಾ ಾತನು ಅವುಗಳ ಾಗಲ್ಲ; ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲು ಆತನ ಾ್ವ ಸ ಾದ ವಂಶ; ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು.
20 ಾಬೆಲೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಗದೆಯು ಮತು್ತ ಶಸ್ತ ವು,
್ರ
ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
21 ನಿನಿ್ನಂದ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನಿ್ನಂದ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರನನೂ್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನಿ್ನಂದ ರಥವನೂ್ನ, ಾರಥಿಯನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
22 ನಿನಿ್ನಂದ ಸಿ್ತ ೕಪುರುಷರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನಿ್ನಂದ ಾಲಕರನು್ನ ಮತು್ತ ವೃ ದ್ಧರನು್ನ ಾಶ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
್ರ
ನಿನಿ್ನಂದ ಯುವತೀ ಮತು್ತ ಯುವಕರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು;
23 ನಿನಿ್ನಂದ ಕುರುಬನನೂ್ನ ಾಗು ಹಿಂಡನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನಿ್ನಂದ ರೈ ತನನೂ್ನ ಾಗೂ ನೊಗದ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು;
ನಿನಿ್ನಂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಡ ಒಡೆಯರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು;
24 ಆದರೆ ಕಸಿ್ದೕಯರೂ ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ,
ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೀ
ೕನಿನವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು’ ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
25 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಳು ಾಡುವ ಾಶಕರ ಪವರ್ತವೇ, ಾನು
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸುವೆನು, ಸುಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು.
26 ಮೂಲೆಗಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾರೂ ನಿನಿ್ನಂದ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆಯರು,
ನೀನು ನಿತ್ಯ ಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿ, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
27 “ದೇಶದಲಿ್ಲ ಧ ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ಾಜ್ಯ ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿರಿ, ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ,
ಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕೆ್ಕ ಅರ ಾಟ್, ಮಿನಿ್ನ, ಅಷೆ ್ಕನಜ್ ಎಂಬ ಾಷ್ಟ ್ರ ಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ,

ಸೋಲಿಸಲು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿರಿ, ಅಶ್ವಬಲವನು್ನ ಬಿರು ಾದ ಮಿಡತೆಯ ದಂಡಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಬರ ಾಡಿರಿ.
28 ಜ ಾಂಗಗಳು, ಮೇದ್ಯರ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಪೂಣರ್
ದೇಶದವರು,
ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಿರಿ.
29 ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನೊಂದು ನಡುಗುತ್ತದೆ;
ಏಕೆಂದರೆ ಾಬೆಲ್ ದೇಶವು ಾಳುಬಿದು್ದ ನಿಜರ್ನ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿವೆ.
30 ಾಬೆಲಿನ ಶೂರರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆದು ಹೆಂಗಸರಂತೆ ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;
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ಅದರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚ ಾಗಿದೆ, ಅವರ ಅಗುಳಿಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ.
31 ಮುಂದೂತನು ಮತು್ತ ದೂತರೂ ಓಡಿ ಓಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎದುರುಬದು ಾಗಿ,
ಅರಸನ ಬಳಿ ಬಂದು, ‘ ಾಜ ಾನಿಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿ ಾ್ದರೆ,
32
ಾಯ್ಗಡಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ,
ಂಡು ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ, ರಣವೀರರು ಬೆಚಿ್ಚಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ’
ಎಂದು ತಿಳಿಸುವರು.”
33 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾಬೆಲ್ ಪುರಿಯು ತುಳಿದು ತುಳಿದು ಸರಿ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಕಣದಂತಿದೆ;
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಒಕು್ಕವ ಸಮಯವು ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
34 ಯೆಹೂದವು ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಪಿಸುತ್ತದೆ,
‘ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನನ್ನ ನು್ನ
ತಿಂದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ,
ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ಬರಿ ಾತೆ್ರ ಯ ಾ್ನ ಗಿ ಕುಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ, ಘಟಸಪರ್ದ ಾಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ನುಂಗಿ ಾ್ದನೆ,
ನನ್ನ ರುಚಿಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಗಂ ಾಳದಂತೆ ತೊಳೆದುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
35 ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ ದೋಷ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಟ್ಟಲಿ’ ಎಂದು ಚೀ
ೕನಿನವರು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ;
‘ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವು ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಬಡಿಯಲಿ’ ಎಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.”
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾರ

ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಾನು ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು;
ಅದರ ಸರೋವರವು ಬತು್ತವಂತೆಯೂ, ಅದರ ಪ್ರ ಾಹವು ಒಣಗುವಂತೆಯೂ ಾಡುವೆನು.
37 ಆಗ ಾಬೆಲ್ ಾಳುದಿಬ್ಬ ಗಳಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಮತು್ತ ನರಿಗಳ ಬೀ ಾಗಿರುವುದು;
ಅದು ನಿಜರ್ನ ಾಗಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದು.
38 ಆ ದೇಶದವರು
ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಗಜಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳ
ಾಗೆ
ಗುರುಗುಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
39 ಅವರು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರು, ಾನು ಅವರಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೇನು,
ಅವರು ಅದರಿಂದ ಸಂಭ್ರ ಮಪಟು್ಟ ಎಂದಿಗೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ
ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಾಡುವಂತೆ ತಲೆಗೇರುವ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಕುಡಿಸುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬುದೇ.
40 “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಕುರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ಾಗೆ ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು.
41 ಆ ಾ, ಶೇಷಕ್ ಶತು್ರ ವಶ ಾಯಿತು, ಲೋಕಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದ ಪಟ್ಟಣವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ,
ಾಬೆಲ್
ಜ ಾಂಗಗಳ ಬೆರಗಿಗೆ ಈ ಾಗಿದೆ!
42 ಸಮುದ್ರ ವು ಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ನುಗಿ್ಗದೆ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ತೆರೆಗಳು ಆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟ ವೆ.
43 ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಡು, ಕ ಾ್ಗಡು, ಬೆ ಾ್ಗಡೂ ಆಗಿವೆ.
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸರು, ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನೂ ಾದು ಹೋಗನು.
44 ಾನು ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿ,
ಅದು ನುಂಗಿದ್ದನು್ನ ಅದರ ಾ
ಳಗಿಂದ ಕಕಿ್ಕಸುವೆನು;
ಪ್ರ ಾಹಪ್ರ ಾಹ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸಕಲ ದೇಶೀಯರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ಇದಲ್ಲದೆ ಾಬೆಲಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.
36 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

ಸೆರೆ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ
ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಾಬೆಲಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
46 ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯು ಕುಂದದಿರಲಿ, ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸುದಿ್ದಯು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ;
ಒಂದು ವಷರ್ ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯು, ಮತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಮತೊ್ತಂದು ಸುದಿ್ದಯು ಹರಡುತಿ್ತರುವವು;
45
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ಬ ಾ ಾ್ಕರವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗುವುದು, ಅಧಿ ಾರಿಯು ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ಾಗುವನು.
47 ಇದರಿಂದ ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು; ಅದರ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು.
48 ಆಗ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ ನ ಸಮಸ್ತವೂ ಾಬೆಲಿನ ಾಶವನು್ನ ನೋಡಿ ಹಷರ್ಧ ್ವ ನಿಗೈ ಯುವವು;
ಏಕೆಂದರೆ ಾಳು ಾಡುವವರು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು; ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.”
49 “ಹತ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಾಬೆಲಿನ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬಹು ಜನರು ಹೇಗೆ ಹತ ಾದರೋ,
ಾಗೆಯೇ ಾಬೆಲೂ ಹತ ಾಗುವುದು.
50 ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರೇ, ಸುಮ್ಮ ನೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ನಡೆಯಿರಿ;
ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿ.
51 ಾವು ನಿಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಚಿಕೆಗೊಂಡೆವು,
‘ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವ ಾನವು ನಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರೋ?
52 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಇಗೋ,
ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವ
ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ;
ಆಗ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಯಪಟ್ಟವರು ನರ ಾಡುವರು.
53
ಾಬೆಲ್ ಆ ಾಶದ ತನಕ ಬೆಳೆದು ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ತನ್ನ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದರೂ,
ಾಳು ಾಡುವವರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
ಾಬೆಲಿನ ಸಂಪೂಣರ್ ವಿ ಾಶ
ಾ, ಾಬೆಲಿನಿಂದ
ರೆಯೂ, ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಿಂದ ಮ ಾ ಾಶದ ಶಬ್ದವೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ!
55 ಯೆಹೋವನು ಾಬೆಲನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ಅದರ ಸದು್ದಗದ್ದಲವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ;
ಮ ಾ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ ತರಂಗತರಂಗ ಾಗಿ ಬಂದ ಶತು್ರ ಗಳು
ೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಕೂಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತರೆ;
56 ಾಳು ಾಡುವವನು ಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದನೆ, ಅದರ ಶೂರರು ಸೆರೆ
ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದೇವರು,
ಆತನು ಪ್ರ ತಿಕಿ್ರ ಯಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
57 ಾನು ಅದರ ಪ್ರ ಾನರು, ಮಂತಿ್ರ ಗಳು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು,
ಬಲಿಷ್ಠರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಗೇರುವ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಕುಡಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಾಡುವರು ಎಂದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಾಜಾಧಿ ಾಜನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.”
58 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು,
“ ಾಬೆಲಿನ ಾತ್ರ ಾದ ೌಳಿಗೋಡೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನೆಲಸಮ ಾಗುವುದು.
ಅದರ ಉನ್ನತ ಾ್ವರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು; ಜ ಾಂಗಗಳು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರ ಮ ವ್ಯ ಥರ್,
ಜನಗಳು ಆ ಾಸಗೊಂಡು ದುಡಿದದು್ದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದು” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
54 “ಆ

ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಮಹೆ್ಸೕಯನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ನೇರೀಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಸೆ ಾಯನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೊಡನೆ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆ. (ಸೆ ಾಯನು ಾರೆಂದರೆ ಸೇನೆಯ ಪ್ರ ಾನ ಅಧಿ ಾರಿ.)
60 ಯೆರೆಮೀಯನು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯವನು್ನ ಅಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ
ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಲಿಖಿತ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವ ಾ್ನ ಗಿ ಬರೆದನು. 61 ಅವನು
59
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ಸೆ ಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನೋಡು, ನೀನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಓದಿ ಹೇಳಿ, 62 ‘ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, ಇದು
ಜನರಿಗೂ ಪಶುಗಳಿಗೂ ನೆಲೆ ಾಗದೆ ಸ ಾ ಾ ಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ನುಡಿದಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು. 63 ನೀನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕೆ್ಕ ಕಲು್ಲಕಟಿ್ಟ, ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್
ನದಿಯ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗೆ ಾಕಿ, 64 ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರ ಾಡುವ ವಿಪತಿ್ತನಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವೂ
ಹೀಗೆಯೇ ಮುಳುಗುವುದು, ಮತೆ್ತ ಏಳದು” ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದನು. ಜನರು ಆ ಾಸಗೊಂಡು ದುಡಿದದು್ದ
ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದು ಎಂಬ ಾತಿನವರೆಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಯಿತು.

52

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ
1 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಲಿಬ್ನದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗಳು* ಆದ ಹಮೂಟಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ

ಾಯಿ. 2 ಇವನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 3 ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರ ಾಡಿ,
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವಷು್ಟ ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.
4 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸವರ್ಸೈ ನ ್ಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲು ಮಣಿ್ಣ ನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ
ಾಡಿ, 5 ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
6
ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದನು.
ೕರ ಾಮದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಸಿಕ್ಕದೆಹೋಯಿತು. ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಹನೊ್ನಂದನೆಯ
ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, 7 ೌಳಿಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ್ವರವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನಿಕರು ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಅರಸನ ತೋಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಗಿಲಿನ
ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಓಡಿ ಹೋದರು; ಆ ಾಗಿಲು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲತು್ತ;
ಅವರು ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರ ದೇಶದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ ಾಯನ ಾಡಿದರು. 8 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು
ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ
ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನಿಕರು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.
9 ಅನಂತರ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅವನನು್ನ ಹ ಾತ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 10 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಧಿಸಿ, ಯೆಹೂದದ ಸಕಲ ಸರ ಾರರನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿ ಾಕಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನು.
12 ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೇವಕನೂ, ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. 13 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ,
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. 14 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತು್ತ ಗೋಡೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆಡವಿದರು.
15 ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ
ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಕೇವಲ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರನೂ್ನ,
ದಲೇ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ರೆಹೊಕ್ಕವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
16 ಆದರೆ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಹೊಲಗಳನೂ್ನ
ಸೆರೆ
ಯ್ದನು.
ಾಗು ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳನೂ್ನ
*
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ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಬಡ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಾತ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.
17 ಕಸಿ್ದೕಯರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಮ್ರ ದ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಪೀಠಗಳನೂ್ನ,
ಸಮುದ್ರ ವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಾತೆ್ರ ಯನೂ್ನ ಒಡೆದು, 18 ಅವುಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಾಮ್ರ ವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೋಗುಣಿ, ಸಲಿಕೆ, ಕತ್ತರಿ, ಬಟ್ಟಲು, ಧೂ ಾರತಿ
ದ ಾದ ಾಮ್ರ ದ
ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 19 ಾವಲು ದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಪಂಚ ಾತೆ್ರ, ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆ, ಬಟ್ಟಲು, ಬೋಗುಣಿ, ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಧೂ ಾರತಿ, ಾಂ ಾಣ
ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
20 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಾಡಿಸಿದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು,
ಸಮುದ್ರ ವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಾತೆ್ರ ಯು, ಪೀಠಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಾಮ್ರ ದ ಹೋರಿಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಾಮ್ರ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. 21 ಕಂಬಗಳು ಎಂಥವುಗಳೆಂದರೆ
ದಲನೆಯ ಕಂಬವು ಹದಿನೆಂಟು
ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ; ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹನೆ್ನರಡು
ಳ; ಅದು ಾಲು್ಕ ಬೆರಳಷು್ಟ ದಪ್ಪ ಾಗಿಯೂ,
ಾ್ಳ ಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 22 ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಐದು
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಾಮ್ರ ದ ಕುಂಭವಿತು್ತ; ಕುಂಭದ
ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಾಮ್ರ ದ ಜಾಲರಿಯೂ ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿ ಾಗೆಯೇ ಇತು್ತ. 23 ಾಲು್ಕ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ
ತೊಂಭ ಾ್ತರು ಾಳಿಂಬ ಹಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು; ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ನೂರು ಾಳಿಂಬ
ಹಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. 24 ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಸೆ ಾಯನು, ಎರಡನೆಯ ತರಗತಿಯ
ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯ ನು, ಮೂರು ಜನ
ಾ್ವರ ಾಲಕರು, 25 ಸೈ ನ ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾಡುವ ಕಂಚುಕಿ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದು
ಅರಸನಿಗೆ ಆಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಮಂತಿ್ರ ಗಳು, ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕವರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡುವ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ
ಲೇಖಕನು, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರುವತು್ತ ರೈ ತರು ಇದ್ದರು. 26 ಅವನು ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ
ಹ ಾತ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 27 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಇವರನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
28 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸೆರೆ
ಯ್ದವರ ಲೆಕ್ಕವು ಹೀಗಿದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಜನ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆ
ಯ್ದನು. 29 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಜನರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸೆರೆ
ಯ್ದನು.
30 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಏಳು ನೂರ ನಲ್ವತೆ ದು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆ
ಯ್ದನು; ಸೆರೆ ಾದವರು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಜನ.
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಾನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಸೆರೆಯ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತೆ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತದನು. 32 ಅವನೊಡನೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ಾತ ಾಡಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಅರಸುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 33 ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆಯ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 34 ಅವನು ಾಯುವ
ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಂದಲೇ ದೊರಕುತಿ್ತದ್ದವು.
31
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ಪ್ರ ಾಪಗಳು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಪ್ರ ಾಪಗಳ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಅ ಾಮಧೇಯ ಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ
ಮತು್ತ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳೆರಡೂ ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವವು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವೆನು್ನತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕದ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಾಶದ ಫಲಿ ಾಂಶಗಳ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಅವನು
ಆಕ್ರ ಮಣವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವನು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ (ಪ್ರ ಾಪ. 1:13-15). ಯೆರೆಮೀಯನು ಎರಡೂ
ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಉಪಸಿ್ಥತನಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ, ಆತನೊಂದಿಗಿನ
ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿತು. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸಲು ಾಬೆಲಿನವರನು್ನ
ತನ್ನ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಾಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ತಿಕಿ್ರ ಯಿಸಿದನು. ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಕಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಹೊರ ಾಗಿಯೂ, ಮೂರನೆಯ ಅ ಾ್ಯಯವು ನಿರೀ ಯ ಾ ಾ್ದನದೊಂದಿಗೆ ಅದನು್ನ
ವಿಚಿ್ಛ ನ ್ನ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೆರೆಮೀಯನು ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ದೇವರ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಸತ್ಯ ದ ಮೂಲಕ, ಕತರ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಓದು ಾರರಿಗೆ
ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಾಂತ್ವನವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 586-584 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾಬೆಲಿನವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಧ ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರ ಾದಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶೋಕದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಕ್ಷ ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.

ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲ ಬದುಕುಳಿದ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಇಬಿ್ರ ಯರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ
ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಾಷಿ್ಟ ್ರ ೕಯ ಮತು್ತ ವೈ ಯಕಿ್ತಕ ಾಪಗಳೆರಡಕೂ್ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರನು್ನ ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕರೆತರಲು ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂದಭರ್ಗಳನು್ನ ಾಧನಗ ಾಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ,
ನಿರೀ ಯು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ದೇವರು ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅವಶೇಷವನು್ನ
ಾ ಾಡಿ ಉಳಿಸಿದಂತೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಾಪವು ನಿತ್ಯ ಾದ ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ
ೕಜನೆ ಮೂಲಕ
ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಪ್ರ ಾಪಗಳ ಪುಸ್ತಕವು ಾಪ ಮತು್ತ ಬಂ ಾಯವು ದೇವರ ಕೊ್ರ ೕಧವು
ಸುರಿಯಲ್ಪಡಲು ಾರಣ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ (1:8-9; 4:13; 5:16).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪ್ರ ಾಪ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವುದು — 1:1-22
2. ಾಪವು ದೇವರ ಕೊ್ರ ೕಧವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ — 2:1-22
3. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ — 3:1-66
4. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಮೆಯು ಕಳೆದುಹೋದದು್ದ — 4:1-22
5. ಯೆರೆಮೀಯನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಿ್ಥಕೆ ವಹಿಸುವುದು — 5:1-22
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ದುಃಖ
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್ಯೕ, ಜನಭರಿತ ಾಗಿದ್ದ ನಗರಿಯು ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಳ ಾ್ಲ!
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ರತ್ನ ಾಗಿದ್ದವಳು ವಿಧವೆ ಾದಳು,
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಶಿರೋಮಣಿ ಾಗಿದ್ದವಳು ಗು ಾಮ ಾದಳು.
1ಅ

2

ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಬಿಕಿ್ಕ ಬಿಕಿ್ಕ ಅಳು ಾ್ತ ಗೋ ಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಕೆನೆ್ನ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತೇ ಇದೆ;
ಆಕೆಯ ಬಹುಮಂದಿ ಪಿ್ರ ಯರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಸಂತೈ ಸರು; ಆಕೆಯ ಮಿತ್ರರೆ ಾ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ
ಶತು್ರ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
3 ಯೆಹೂದವೆಂ ಾಕೆಯು
ೕರ ಾದ ಸೇವೆ ಮತು್ತ ಶ್ರ ಮೆಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ವಲಸೆಹೋಗಿ ಾ್ದಳೆ;
ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದೆ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ;

ಆಕೆಯು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರು ಾಗಲೇ ಆಕೆಯ ಹಿಂಸಕರೆ ಾ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದರು.
4
ಾರೂ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಚೀ
ೕನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಗಳು ಬಿಕೋ
ಎನು್ನತಿ್ತವೆ;
ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಳು ಬಿದಿ್ದವೆ, ಅಲಿ್ಲ ನ ಾಜಕರು ನರ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಅಲಿ್ಲ ನ ಕನೆ್ಯಯರು ವ್ಯ ಥೆಪಡು ಾ್ತರೆ, ನಗರಿಗೆ ನಗರಿಯೇ ಶೋಕದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
5 ಅದರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದೊ್ರ ೕಹಗಳಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ವ್ಯ ಥೆಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅದರ ವಿರೋಧಿಗಳು
ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಅದರ ಶತು್ರ ಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ಅದರ ಎಳೆಕೂಸುಗಳು ವಿರೋಧಿಗಳ ವಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹೋಗಿವೆ.
6 ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯ ವೈ ಭವವೆ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ; ಅಲಿ್ಲ ನ ಪ್ರ ಾನರು ಮೇವಿಲ್ಲದ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ
ಬಲಗುಂದಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬೆನ್ನತಿ್ತದವರಿಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪುರಿಯು ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಅಲೆದು ಕಷ್ಟ ಪಡು ಾಗ ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ತನಗಿದ್ದ
ವೈ ಭವವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.
ಆಕೆಗೆ ಾರ ಸ ಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಜನರು ವಿರೋಧಿಯ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಆಕೆಯನು್ನ
ವೈ ರಿಗಳು ನೋಡಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.
8 ಯೆರೂಸಲೇಮು ಾಪ ಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ;
ದಲು ಆಕೆಯನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಈಗ ಆಕೆಯ
ಾನಭಂಗವನು್ನ ಕಂಡು ಹೀನೈ ಸು ಾ್ತರೆ; ಆಕೆಯು ಮುಖಮುಚಿ್ಚ ದುಃಖಿಸು ಾ್ತಳೆ.
9 ಆಕೆಯ ನೆರಿಗೆಯು ಹೊಲ ಾಗಿತು್ತ, ಮುಂದಿನ ಗತಿಯೇನೆಂದು ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ; ಆದ ಾರಣ ವಿಪರೀತ
ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಬಿಟ್ಟಳು; ಸಂತೈ ಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
“ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಲ ಸು; ನನ್ನ ಶತು್ರ ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ರೆಯಿಡು ಾ್ತಳೆ.
10 ವಿರೋಧಿಯು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವಳ ಭೋಗ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಚಿಬಿಟ್ಟ ನು; “ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು ನಿನ್ನ ಸಭೆಗೆ
ಸೇರ ಾರದು” ಎಂದು ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದರೂ
ಅಂಥವರೇ ತನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದೊಳಗೆ ಸೇರುವುದನು್ನ ಆಕೆಯು ಾಣಬೇ ಾಯಿತು.
11 ಆಕೆಯ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನರಳು ಾ್ತರೆ, ಅವರು ಅನ್ನವನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಳು್ಳವ ಗತಿ ಬಂತು, ಾ್ರ ಣಾ ಾರ ಾದ
ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನೋಡು, ಕಟಾ ಸು, ಾನು ತುಚ್ಛ ಾದೆನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಪಿಸು ಾ್ತಳೆ.
12

ಾದುಹೋಗುವವರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ೕ? ಯೆಹೋವನು ಅತಿ ರೋಷಗೊಂಡು
ನನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸಿ ನನಗೆ ಉಂಟು ಾಡಿದ ವ್ಯ ಥೆಯನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿ
ಇಂ ಾ ವ್ಯ ಥೆಯು ಇನೆ್ನ ಾ್ಲದರೂ ಉಂಟೋ
ೕಚಿಸಿರಿ.
13 ಆತನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ಪಿಸಿದೆ;
ನನ್ನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲೆ
ಡಿ್ಡ ಾ್ದನೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ,
ಾನು ಾಳುಬಿದು್ದ ಸ ಾ ಬಳಲುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
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ಆತನ ಕೈ, ನನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೊಗವು ಇರುವಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಗಿದಿದೆ. ಆ ದೊ್ರ ೕಹಗಳು
ಹುರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ನನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಎದುರಿಸ ಾರದವರ ಕೈ ಗೆ ಕತರ್ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾ್ದನೆ.
15 ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಶೂರರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹೊರ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ನನ್ನ ಯುವಕರನು್ನ ಸದೆಬಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ಮಹೋತ್ಸವವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಕತರ್ನು ಯೆಹೂದವೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನ ಾ್ರ ಯ ಾಗೆ ತುಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಈ
ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತರುವೆನು,
ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿ ದಣಿ ಾರಿಸತಕ್ಕವನು
ದೂರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಾರೆ ಾರೆ ಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದು. ಶತು್ರ ವು ಗೆದು್ದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಾ ಾದರು.
17 ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅಂಗ ಾಚಿದರೂ
ಾರೂ ಸಂತೈ ಸರು;
ಾಕೋಬಿನ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು
ಅದಕೆ್ಕ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಯೆರೂಸಲೇಮು ಅವರ ನಡುವೆ
ಹೊಲೆ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದದೆ.
18 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು, ಾ ಾದರೋ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿದ ದೊ್ರ ೕಹಿ;
ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ನನ್ನ ವ್ಯ ಥೆಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ; ನನ್ನ ಕನೆ್ಯಯರು ಮತು್ತ ಯುವಕರು
ಸೆರೆಹೋಗಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ!
19 ಾನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ನಲ್ಲರಿಂದ ನನಗೆ
ೕಸ ಾಯಿತು,
ನನ್ನ
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೂ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಾರವನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟರು.
20 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಟಾ ಸು; ಾನು ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಕರುಳು ಕುದಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಾನು ಕೇವಲ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ; ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ
ಸಂ ಾರ, ಒಳಗೆ ಾ್ರ ಣಸಂಕಟ.
21
ಾರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸರು; ನನ್ನ ನರ ಾಟದ ಸುದಿ್ದಯು ನನ್ನ ವೈ ರಿಗಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ;
ನನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ ಾದ ಕೇಡಿನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ
ಾಡಿದವನು ನೀನೇ ಎಂದು
ಉ ಾ್ಲಸಪಡು ಾ್ತರೆ.
ನೀನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದಿನವನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾಗ ನನ ಾದ ಗತಿಯು ಅವರಿಗೂ ಆಗಲಿ!
22 ಅವರು
ಾಡಿದ ಕೆಡುಕೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ಮುಟ್ಟಲಿ;
ನೀನು ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ದೊ್ರ ೕಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾಡಿದಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಾಡು;
ನನ್ನ ನರ ಾಟವು ಬಹಳ ಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಎದೆಯು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
14

2
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಶಿ
್ಯ ೕ, ಕತರ್ನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಗೆ
ೕಡವು ಕವಿಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ!
ಆತನು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟ ನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾದಪೀಠವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಾರದೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಶಿರೋಮಣಿಯನು್ನ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟ ನು.
2 ಕತರ್ನು ಕನಿಕರಪಡದೆ
ಾಕೋಬಿನ ಗೋ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ,
ಯೆಹೂದದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ೌದ್ರ ದಿಂದ ಕೆಡವಿ ನೆಲಸಮ ಾಡಿ,
ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ನ ಸರ ಾರರನೂ್ನ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಆತನು ಶತು್ರ ವಿನ ಮೇಲೆತಿ್ತದ ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆದು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕೊಂಬನು್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ
ತೀ ಾ ಕಡಿದು ಾಕಿ,
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನುಂಗುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಾಕೋಬನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
4 ವೈ ರಿಯ ಾಗೆ ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ, ವಿರೋಧಿಯಂತೆ ಬಲಗೈ ಯೆತಿ್ತ ನಿಂತು,
1ಅ
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ಸುಂದರ ಪ್ರ ಜೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಚೀ
ೕನ್ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಕತರ್ನು ವೈ ರಿ
ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ನುಂಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟು್ಟ ಅದರ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಪ ಮತು್ತ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
6 ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ದ ಗು ಾರವನು್ನ ತೋಟದ ಗುಡಿಸಲನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಾಳು ಾಡಿ, ತನ್ನ ಉತ್ಸವ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳು ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾರ ನೆನಪಿಗೂ ಾರದಂತೆ ಾಡಿ
ಯೆಹೋವನು ಅತಿರೋಷಗೊಂಡು ಾಜನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಜಕರನೂ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯ ಪಟು್ಟ,

ಚೀ
ೕನಿನ ಅರಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಶತು್ರ ವಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಉತ್ಸವದಿನದಲಿ್ಲ
ೕಷಿಸುವಂತೆ ಶತು್ರ ಗಳು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಜಯ ೕಷವೆತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನೂಲನು್ನ ಎಳೆದಿ ಾ್ದನೆ;
ಾಳು
ಾಡುತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ
ೌಳಿಗೋಡೆಯೂ ಮತು್ತ ಕೋಟೆಯೂ
ರೆಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಅವೆರಡೂ ಕುಸಿದುಹೋಗಿವೆ.
9 ಚೀ
ೕನಿನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹೂತುಕೊಂಡಿವೆ; ಅದರ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಚೂರು
ಚೂರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಅದರ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಸರ ಾರರೂ
ೕಶೆಯ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸದ
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಅದರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವ ದಶರ್ನವೂ ಇಲ್ಲ.
10 ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯ ಹಿರಿಯರು ನೆಲದಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ;
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ತೂರಿಕೊಂಡು, ಗೋಣಿ ತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕನೆ್ಯಯರು
ತಲೆಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ ಾ್ದರೆ.
11 ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಇಂಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕರುಳು ಕುದಿಯುತ್ತದೆ,
ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯು ಾ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಮರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಮೂಛೆರ್ ಹೋದುದರಿಂದ ನನ್ನ
ಕರುಳು ಕರಗಿದೆ.
12 ಮಕ್ಕಳು ಾಯಪಟ್ಟ ವರಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಮೂಛೆರ್ಹೋಗಿ ಾಯಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ,
“ಅ ಾ್ಮ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ ೕ? ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಾ್ರ ಯರಸ ಇಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಗೋಳಿಡುತ್ತವೆ.
13 ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕನೆ್ಯ ಯೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ?
ಚೀ
ೕನ್ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸಲು ಸ ಾ ಾನಕರ
ಾತುಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತರಲಿ?
ನಿನ್ನ ಾಶನವು ಾಗರದಷು್ಟ ಅ ಾರ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾರು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಬಲ್ಲರು?
ಾದಿಗಳು ಕಂಡ ದಶರ್ನ, ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾಕ್ಯ ಗಳು ವ್ಯ ಥರ್, ನಿ ಾ್ಸರ;
ಅವರು ನಿನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಬೈ ಲಿಗೆ ಾರದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ದುರವಸೆ್ಥಯು ನೀಗಲಿಲ್ಲ;
14 ನಿನ್ನ ಪ್ರ

ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ವ್ಯ ಥರ್ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು ನೀನು ಗಡೀ ಾ ಾಗಿ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಡುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದ ಾದವು.
15 ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗರಿಯನು್ನ
ಕಂಡು,
“ಆ ಾ, ಪರಿಪೂಣರ್ಸುಂದರಿ, ಸಮಸ್ತಲೋಕ ಸಂತೋಷಿಣಿ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಪುರಿಯು ಇದೇ ಏನು? ಛೀ
ಛೀ” ಎಂದು ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
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ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ಾಯಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಾದ ನಗುವಿನಿಂದ ಟೀಕಿಸು ಾ್ತರೆ, ಛೀಗುಟಿ್ಟ, ಹಲು್ಲ
ಕಡಿಯು ಾ್ತರೆ; ಆ ಾ, ಆಕೆಯನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ,
ಾವು ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದ್ದ ದಿನವು ಇದೇ, ಈಗ ಬಂದೊದಗಿತು, ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
17 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದು
ಾನು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನುಡಿದ
ಾತನು್ನ
16

ಈಡೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ಕರುಣಿಸದೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೆಡವಿ,
ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೊಂಬನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
18 ನಿನ್ನ ಜನರು ಕತರ್ನಿಗೆ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ರೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;
“ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯ ಕೋಟೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹಗಲಿರುಳೂ ತೊರೆಯಂತೆ ಹರಿಯಲಿ,
ನಿಮಗೆ ವಿ ಾಮವೇ ಬೇಡ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರ ದಿಂದ ನಿಲ್ಲದೆ ಸುರಿಯಲಿ;
19 ಾತಿ್ರ ಯ ಒಂದೊಂದು ಜಾವದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದದು್ದ ಗೋ ಾಡಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯ ಾರವನು್ನ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಕತರ್ನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದ ಬಿಡಿರಿ;
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಮೂಛೆರ್ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.”
20 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಟಾ ಸು; ನೀನು ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ
ಾಡಿದು್ದ ಾರಿಗೆಂಬುವುದನು್ನ ನೋಡು,
ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಗಭರ್ಫಲವನು್ನ, ಾವು ನಲಿ ಾಡಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾವೇ ಕೊಂದು ತಿನು್ನವುದು
ೕರ ಾದ ಾಪವಲ್ಲವೇ!
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಕತರ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗಬೇಕೋ?
21 ಯುವಕರು ಮತು್ತ ವೃ ದ್ಧರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರು ಾ್ತರೆ,
ನನ್ನ ತರುಣಿಯರು ಾಗು ತರುಣರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ನೀನು ಕೋಪತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿ, ಕನಿಕರಿಸದೆ ಸಂಹರಿಸಿದಿ.
22 ಮಹೋತ್ಸವಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆದರಿಸುವ ದಿಗಿಲುಗಳನು್ನ* ನನ್ನ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ಕರೆಯಿಸಿದಿ್ದೕ;
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,
ಾನು ನಲಿ ಾಡಿಸಿ ಾಕಿದವರನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರ ವು ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ;

3

ಶಿ , ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಮತು್ತ ನಿರೀ
1 ಯೆಹೋವನ ೌದ್ರ ದಂಡದ ಪೆಟ್ಟ ನು್ನ ತಿಂದವನು ಾನೇ.
2 ಆತನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
3 ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಆತನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ
ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.

ಾಡಿ, ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದಿ ಾ್ದನೆ;
ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರ ಾಗೆ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ.
7 ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ನನಗೆ ಾರ ಾದ ಬೇಡಿಯನು್ನ
ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು
ರೆಯಿಟು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
9 ನನ್ನ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲಿ್ಲ ನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿ, ಾದಿಗಳನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಆತನು ನನಗೆ ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವ ಕರಡಿಯಂತಿ ಾ್ದನೆ, ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹದ
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
11 ಾನು ನಡೆದ ಾರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
4 ನನ್ನ

ಾಂಸಚಮರ್ಗಳನು್ನ ೕಣಿಸುವಂತೆ

5 ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಶ್ರ ಮಸಂಕಟಗಳ ದಿಬ್ಬ ಗಳನು್ನ

*

2:22 ಅಥ ಾ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ.
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ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಸ್ವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾ ಾ್ಯ ಸ್ಪದ ಾಗಿ, ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವರ ಗೇಲಿಯ
ಾತು ಮತು್ತ ಾಡುಗಳಿಗೆ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
15 ಆತನು ನನಗೆ ಕಹಿ
ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ವಿಷ ಾನವನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಾನು ಗರಸು ಕಲು್ಲಚೂರುಗಳನು್ನ ಅಗೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿ ನನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ನು್ನ
ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ತಳಿ್ಳ ಾ್ದನೆ.
17 ನನ್ನ ನು್ನ ತಳಿ್ಳ ಾಕಿ ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಡಿದಿ್ದೕ; ಾನು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
18 “ಅ
್ಯೕ, ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಯಿತು, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ನಿರೀ ಯೂ
ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತು” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
19
ಾನು ಅಲೆದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ, ಕಹಿ ಾದ ನನ್ನ ಆ ಾರ ಾನಗಳನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೋ.
20 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯ ವೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ನನೊ್ನಳಗೆ ಕುಗಿ್ಗದೆ.
21 ಹೀಗಿರಲು
ಾನು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ
ನಿರೀ ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ!
22 ಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದಲೇ; ಯೆಹೋವನ
ಕೃ ಾವರಗಳ ಾಯರ್ಗಳು ನಿಂತುಹೋಗವು.
23 ದಿನದಿನವು ಹೊಸಹೊಸ ಾಗಿ ಒದಗುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ದೊಡ್ಡದು!
24 “ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ
ಾಲು, ಆದ ಾರಣ ಆತನನು್ನ ನಿರೀ ಸುವೆನು” ಎಂದು ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮ ವು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
25 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನು್ನ ನಿರೀ ಸುವವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಹುಡುಕುವವರಿಗೂ ಮಹೋಪ ಾರಿ
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
26 ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣ ಾಯರ್ವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ಾಂತ ಾಗಿ
ಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು
ಒಳೆ್ಳೕಯದು.
27
ೌವನದಲಿ್ಲ ನೊಗಹೊರುವುದು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಹಿತಕರ.
28 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದನು್ನ ಹೊರಿಸಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ಅವನು ಒಂಟಿಗ ಾಗಿ ಕುಳಿತು
ೌನ ಾಗಿರಲಿ.
29 ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸುಗತಿ
ಾದೀತೆಂಬ ನಿರೀ ಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕೊಳಕಿನ ಮೇಲೆ
ಾಕಲಿ.
30 ಹೊಡೆಯುವವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವ ಾನವನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿನ್ನಲಿ.
31 ಕತರ್ನು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಕೈ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ.
32 ಆತನು ವ್ಯ ಥೆಗೊಳಿಸಿದರೇನು, ತನ್ನ ಕೃ ಾತಿಶಯದಿಂದ ಕನಿಕರಿಸುವನು.
33 ನರಜನ್ಮ ದವರನು್ನ ಾಧಿಸಿ, ವ್ಯ ಥೆಗೊಳಿಸುವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ.
34 ಲೋಕದ ಸೆರೆಯವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿದುಬಿಡುವುದೂ,
35 ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದೂ,
36 ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಯ ಾಗಿ ತೀರಿಸುವುದೂ, ಇವುಗಳನು್ನ ಕತರ್ನು ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರನೇ?
37 ಕತರ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಾರ ಾತು ಾಥರ್ಕ ಾದೀತು?
38 ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಾಯಿಯ
ಾತಿನಿಂದಲೇ ಮೇಲು ಮತು್ತ ಕೇಡುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವ ಾ್ಲ.
39 ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಜೀವ ವರವಿರಲು ತನ್ನ ಾಪದ ಶಿ
ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದೇಕೆ?
40 ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ, ಪರೀ ಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊ
್ಳೕಣ.
41 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಗ
ಡನೆ ಮನಸ್ಸ ನೂ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಸು್ತತಿಸೋಣ.
42 “ ಾವು ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ.
13 ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಅಂಬುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗಗಳನು್ನ ಇರಿದಿ
14
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43 ನೀನು ರೋಷವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದಿ್ದೕ; ಕನಿಕರಿಸದೆ ಕೊಂದು

ಾಕಿದಿ್ದೕ.
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟ ಾರದೆಂದು
ೕಡವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
45 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕಸವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಹೊಲಸ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಕಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
46 ನಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.
47 ಭಯವೂ, ಗುಂಡಿಯೂ, ಸಂ ಾರವೂ ಮತು್ತ ಭಂಗವೂ ನಮಗೆ ಾದಿವೆ.”
48 ಸ್ವಜನರು ಾಶ ಾದ ಾರಣ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹೊಳೆಹೊಳೆ
ಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು.
49 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕಟಾ ಸಿ ನೋಡುವ ತನಕ
50 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಅಶು್ರ ಾರೆ ಸುರಿಸುವುದನು್ನ, ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದು.
51 ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಕನೆ್ಯ ಯರಿ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತರುವ ಾನು ಕಣು್ಣರಿಯಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
52 ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನ್ನ ವೈ ರಿಗಳು ಪ ಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು.
53 ನನ್ನ ನು್ನ ನೆಲ ಾಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಕಲು್ಲಮುಚಿ್ಚ* ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರು
44 ನಮ್ಮ

54 ಪ್ರ

ಾಹವು ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಣುಗಿಸಿತು; ಆಗ ಸತೆ್ತನು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಾಧ ಾದ ನೆಲ ಾಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆನು.
56 ನೀನು ನನ್ನ ಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಿ; ನನ್ನ ನಿಟು್ಟ ಸಿರಿಗೂ ಮತು್ತ
ರೆಗೂ ಕಿವಿಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ!
57 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು “ಭಯಪಡಬೇಡ” ಎಂದು ಅಭಯವಚನ
ನೀಡಿದೆ.
58 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿದಿ್ದೕ.
59 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ ಾದ ಅ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕ, ನನಗೆ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸು.
60 ನನ್ನ ವೈ ರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿದ ಹಗೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ಯುಕಿ್ತಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.
61 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ದೂಷಣೆಯೂ, ನನ್ನ ಾನಿ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ
ಕುಯುಕಿ್ತಗಳೂ,
62 ನಿತ್ಯ ನಡಿಸುತಿ್ತರುವ ತಂತೊ್ರ ೕ ಾಯವೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಎದು ಾಳಿಗಳ ನಿಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆಯಷೆ್ಟ.
63 ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಏಳಲಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರು; ಾನು ಅವರ ಗೇಲಿಯ ಾಡಿಗೆ ಗುರಿ
ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
64 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸರಿ
ಾದ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಿ;
65 ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಭಯಹುಟಿ್ಟ ಸುವಿ, ನಿನ್ನ ಾಪವು ಅವರ ಮೇಲಿರಲಿ!
66 ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವಿ.
55 ಯೆಹೋವನೇ, ಅ
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ಾಶ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ
್ಯ ೕ, ಬಂ ಾರವು ಎಷೊ್ಟೕ ಮಸು ಾಯಿತು! ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನವು ಾಂತಿಹೀನ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ!
ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಕಲು್ಲಗಳು ಪ್ರ ತಿ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಬಿಟಿ್ಟವೆ.
2ಅ
್ಯ ೕ, ಅಪರಂಜಿಯಷು್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದ ಚೀ
ೕನಿನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು,
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕುಂ ಾರನ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಡಿಕೆಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
3 ನರಿಗಳು ಕೂ ಾ ಮರಿಗಳಿಗೆ
ಲೆಗೊಟು್ಟ ಾಕುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನವೆಂ ಾಕೆ
ೕ ಾಡಿನ ಉಷ್ಟ ್ರ ಪ ಯಷು್ಟ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
4
ಲೆಕೂಸಿನ ಾಲಿಗೆಯು ಾಹದಿಂದ ಸೇದಿಹೋಗಿದೆ.
ಅನ್ನ ಬೇಕೆನು್ನವ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಡುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನವನು್ನ ಉಣು್ಣತಿ್ತದ್ದವರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ದಿಕು್ಕಗೆಟು್ಟ ಅಲೆಯು ಾ್ತರೆ;
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ ತಿಪೆ್ಪ ಗಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಗತಿ ಬಂತು.
1ಅ

*
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ಾರ ಕೈ ಯೂ ಸೋಕದೆ ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾ ಾದ ಸೊದೋಮಿನ ಾಪಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಅಧಮರ್ವು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತ ಾ್ಲ.
7 ಆ ಪ್ರ ಜೆಯಲಿ್ಲ ನ ಮಹನೀಯರು* ಹಿಮಕಿ್ಕಂತ ಶುಭ್ರ ಾಗಿಯೂ, ಾಲಿಗಿಂತ ಬಿಳು ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.

ಅವರ ದೇಹದ ಬಣ್ಣವು ಹವಳವನು್ನ ಮೀರಿತು್ತ, ಅವರ ರೂಪವು ಇಂದ್ರ ನೀಲಮಣಿಯಷು್ಟ ಅಂದ ಾಗಿತು್ತ.
8 ಈಗ ಅವರ ಮುಖವು ಾ
ೕರ್ಡದಂತೆ ಕಡುಕ ಾ್ಪ ಗಿದೆ, ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವರ ಗುರುತು ಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದು.
ಅವರ ಚಮರ್ವು ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಸುಕು್ಕ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಒಣಗಿದ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯಂ ಾಗಿದೆ.
9 ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಗತಿಯೇ ಲೇಸು.
ಭೂಮಿಯ ಫಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಾಮದ ಪೆಟ್ಟ ನು್ನ ತಿಂದವರು ಕ್ಷಯಿಸು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
10 ದಯೆತೋರುವ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದಿ ಾ್ದರೆ;
ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರ ಾಶನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಾಯಂದಿರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಾದವು.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟ ನು್ನ ತೀರಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಚೀ
ೕನಿನ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೊತಿ್ತಸಿ ಾ್ದನೆ.
12 ವೈ ರಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಎದು ಾಳಿಗಳೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವರೆಂದು
ಅರಸರು ಅಥ ಾ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ.
13 ಚೀ
ೕನಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ
ಾಜಕರ
ಾಪ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ದೋಷಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಗತಿ ಬಂತು.
14 ಆ ಾ, ಆ
ಾಜಕ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಕುರುಡರಂತೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯು ಾ್ತರೆ; ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲ ಾಗಿ
ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾರೂ ಮುಟ್ಟರು.
15 ಅವರನು್ನ ನೋಡುವವರು, “ತೊಲಗಿರಿ, ಅಶುದ್ಧರು ನೀವು, ತೊಲಗಿರಿ, ತೊಲಗಿರಿ, ಮುಟ್ಟ ಬೇಡಿರಿ”
ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಿ್ತರಲು, “ಇವರು ಇನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸ ಾರದು” ಎಂದು
ಆ ಾ ದೇಶಗಳವರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
16 ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರ ದ ೃ ಷಿ ್ಟಯು ಅವರನು್ನ ಚದುರಿಸಿದೆ; ಆತನು ಇನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಲವು
ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು
ಾಜಕ ಾದರೇನು, ಅವರಿಗೆ ಮ ಾರ್ದೆ ತಪಿ್ಪದೆ; ವೃ ದ್ಧ ಾದರೇನು,
ಾರೂ ಅವರನು್ನ
ಕರುಣಿಸರು.

17 ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಸ

ಾಯವನು್ನ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಿ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬಯಿತು.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸ ಾರದ ಜ ಾಂಗದ ಆಗಮನವನು್ನ ನಮ್ಮ ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ.
18

ಶತು್ರ ಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲೆ್ಲೕ ಾವು ಸಂಚಾರ
ಾಡದ ಾ ಾಯಿತು;
ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯ ವು ಸಮೀಪಿಸಿತು, ನಮ್ಮ ಾಲವು ತೀರಿತು; ೌದು, ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯ ವು ಬಂದೇ ಬಂತು.
19 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದವರು ಆ ಾಶದ ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬೆನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿದರು.
20
ಾವನು ನಮಗೆ ಜೀವ ಾ್ವ ಸ ೕ, ಾವನು ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನೋ,
ಾವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವೆವು ಎಂದು ಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ ೕ
ಅವನು ಅವರ ಗುಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದನು.
21 ಊಚ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಎದೋಮೆಂಬ ಕನೆ್ಯ ಯೇ, ಹಷಿರ್ಸು, ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ;
*

4:7 ಮಹನೀಯರು ಮೂಲತಃ ನಜರೇಟ್್ಸ ಅಥ ಾ ಾಜೀರರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯದಿರಲು, ಮೃ ತ ದೇಹವನು್ನ ಸ್ಪ ಶಿರ್ಸದಿರಲು, ಮತು್ತ
ಅವನ ಕೂದಲನು್ನ ಉದ್ದ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಲು ವಿಶೇಷ ಶಪಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು.
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ಆದರೆ ರೋಷ ಾನದ ಾತೆ್ರ ಯು ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೂ ಬರುವುದು; ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ.
22 ಚೀ
ೕನೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಿನ್ನ ದೋಷಫಲವೆ ಾ್ಲ ತೀರಿತು, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇನು್ನ ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯ ನು.
ಎದೋಮೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಿನ್ನ ದೋಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಬೈ ಲಿಗೆ
ತರುವನು.

5

ದಯೆತೋರೆಂದು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ ಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ;
ಾವು ಗುರಿ ಾಗಿರುವ ಅವ ಾನವನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡು.
2 ನಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತ ಪರರ ಾ ಾಗಿದೆ,
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಪರರ ಕೈ ವಶ ಾಗಿವೆ.
3 ಾವು ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಅ ಾಥರು,
ನಮ್ಮ ಾಯಂದಿರು ವಿಧವೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
4 ನೀರು ನಮ್ಮ ಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತೆ್ತೕವೆ;
ೌದೆ ಸ್ವಂತ ಾದರೂ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
5 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ವವರು ನಮ್ಮ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದರೆ, ಬಳಲಿಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ,
ಾವ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ
ಇಲ್ಲ.
6 ಹೇ ಾದರೂ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಅನ್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ ಎಂದು ಐಗುಪ ರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರಿಗೂ ಅಧೀನ ಾದೆವು.
7 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಪ ಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರು;
ಅವರ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಯಿತು.
8 ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದವರು ನಮಗೆ ದಣಿಗ ಾದರು, ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಆ ಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ತಿ್ತರು ಾಗ ಅರಣ್ಯ ದವರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಾ್ರ ಣಾ ಾಯಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
10 ಾಮ ಾಲದ ಭೀಕರ ಜ್ವರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವು ಒಲೆಯಂತೆ ಸುಡುತ್ತದೆ.
11 ಚೀ
ೕನಿನ ಸತಿಯರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳ ಕನೆ್ಯಯರ ಅ ಾ್ಯ ಚಾರ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
12 ಾಜಪುತ್ರರ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ನೇತು ಾಕಿ ಾ್ದರೆ; ವೃ ದ್ಧರು
ಾನಭಂಗಪಟ್ಟರು.
13 ಯುವಭಟರಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಹೊರುವ ಗತಿ ಬಂತು;
ಮಕ್ಕಳು
ೌದೆಹೊರೆ ಹೊತು್ತ
ಮುಗ್ಗರಿಸಬೇ ಾಯಿತು.
14 ವೃ ದ್ಧರು ಇನು್ನ ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರರು, ಯುವಕರು ಇನು್ನ ಾದ್ಯ ಾರಿಸರು.
15 ನಮ್ಮ ಹೃ ದ
ಾನಂದವು ತೀರಿತು, ನಮ್ಮ ಾಟ್ಯ ನಲಿವುಗಳು ದುಃಖ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟ ವೆ.
16 ಕಿರೀಟವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದು್ದ ಹೋಗಿದೆ,
ಅ
್ಯ ೕ, ನಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇ ೕಣ! ಾವು ಾಪ ಾಡಿದವರೇ ಸರಿ!
17 ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ಕುಂದಿದೆ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು
ಾ್ಬ ಗಿವೆ.
18
ಾಕೆಂದರೆ ನರಿಗಳು ಾ ಾಗಿರುವ ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಬಳಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.
19 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ,
ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
20 ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮರೆತಿರುವುದೇಕೆ?
ಏಕೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇಷು್ಟ ಾಲ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ?
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ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಲು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತ್ಯ ಜಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ
ೕ?
22 ಪೂವರ್ ಾಲದ ಸುಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಮತೆ್ತ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು; ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಾಗೆ ತಿರುಗುವೆವು;
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ಯೆಹೆಜೆ ೕ್ಕ ಲನು
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಬೂಜಿಯ ಮಗನು, ಾಜಕನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಆದ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆ ಸೇರಿದುದೆಂದು
ಹೇಳ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಜಕನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದನು ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಸದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ
ಾಜಕತ್ವದ
ವಂ ಾವಳಿಯು ಅವನ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ದೇ ಾಲಯ,
ಾಜಕತ್ವ, ಕತರ್ನ
ಮಹಿಮೆ, ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂ ಾದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 593-570 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು ಾಬೆಲನಿಂದ ಬರೆದನು, ಆದರೆ ಅವನ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್, ಐಗುಪ್ತ, ಮತು್ತ
ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹಲ ಾರು ದೇಶಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿದ್ದವು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಅತೀವ ಾಪ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹ ಾಶ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಾಲದ ತಲೆ ಾರಿನವರಿಗೆ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಭವಿಷ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಆತ್ಮ ವಿ ಾ್ವ ಸಕೆ್ಕ ತರಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು. ದೇವರು
ಾನವ ಸಂದೇಶಕರ ಮೂಲಕ
ಕಿ್ರ ಯೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ, ಸೋಲು ಮತು್ತ ಹ ಾಶೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ದೇವರ ಜನರು ದೇವರ ಾವರ್ ೌಮತ್ವವನು್ನ
ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು 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
ಕತರ್ನ ಮಹಿಮೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಕರೆ — 1:1-3:27
2. ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು — 4:1-24:27
3. ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು — 25:1-32:32
4. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು — 33:1-39:29
5. ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ದಶರ್ನ — 40:1-48:35
ಾಹನರೂಢ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನ
ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,
ಮೂವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ, ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟತು, ಾನು
ದೇವ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು.
2 ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ
ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ, 3 ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವು ಕಸಿ್ದೕಯ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಬೂಜಿಯ ಮಗನೂ,
1
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ಾಜಕನೂ ಆದ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿತು; ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಅವನು
ಪರವಶ ಾದನು.
4 ಆಗ
ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ; ಇಗೋ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು, ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಝಗಝಗಿಸುವ ಜಾ್ವಲೆಯುಳ್ಳ ಮ ಾಮೇಘವು ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯಿತು, ಅದರ
ನಡುವೆ, ಆ ಜಾ್ವಲೆಯ ಮಧೆ್ಯ, ಸುವಣರ್ದಂಥ ಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು. 5 ಅದರ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ
ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಆ ಾರಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು; ಅವುಗಳ ರೂಪವು ಮನುಷ ್ಯ ನ ರೂಪದಂತಿತು್ತ.
6 ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಾಲು್ಕ ಾಲು್ಕ ಮುಖಗಳೂ ಮತು್ತ ಾಲು್ಕ ಾಲು್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಇದ್ದವು. 7 ಅವುಗಳ ಾಲುಗಳು
ನೆಟ್ಟ ಗಿದು್ದ; ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಕರುವಿನ ಗೊರಸಿನಂತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಬೆಳಗಿದ ಾಮ್ರ ದ ಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು.
8 ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಾಲು್ಕ ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹಸ್ತದಂಥ ಹಸ್ತಗಳಿದ್ದವು; ಆ
ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮುಖಗಳೂ, ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಹೇಗಿದ್ದವೆಂದರೆ, 9 ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ತಗಲುತಿ್ತದ್ದವು; ಆ
ಜೀವಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೇರ ಮುಖ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.

ಮುಖಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು: ಒಂದೊಂದರ ಮುಂದಿನ ಮುಖವು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ,
ಬಲಗಡೆಯ ಮುಖವು ಸಿಂಹದ ಮುಖದಂತಿತು್ತ, ಎಡಗಡೆಯ ಮುಖವು ಹೋರಿಯ ಮುಖದಂತಿತು್ತ,
ಹಿಂದಿನ ಮುಖವು ಗರುಡಪ ಯ ಮುಖದಂತಿತು್ತ. 11 ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಚಾಚಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು;
ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿದ್ದವು; ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಪಕ್ಕದ ಜೀವಿಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ತಗಲುತಿ್ತದ್ದವು, ಇನೆ್ನರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ದೇಹವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದವು. 12 ಆ ಜೀವಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನೇರ
ಮುಖ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ಾಗಿಸಿದ ಕಡೆಗೇ ಾಗಿದವು; ಹಿಂತಿರುಗಿನೋಡದೆ ಮುಂದೆ
ಹೋದವು. 13 ಆ ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಂತಿ
ಂದು ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗ ೕ, ಪಂಜುಗ ೕ
10 ಅವುಗಳ

ಎಂಬಂತೆ ಾಣಿಸಿತು; ಅದು ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಓ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ; ಆ ಉರಿಯು ತೇ ೕಮಯ ಾಗಿತು್ತ,
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದವು. 14 ಆ ಜೀವಿಗಳು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮುಂದಕೂ್ಕ, ಹಿಂದಕೂ್ಕ
ವೇಗ ಾಗಿ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
15 ಇಗೋ, ಾನು ಆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ವು ಾಣಿಸಿತು. 16 ಆ ಚಕ್ರ ಗಳ ವಣರ್ವೂ, ರಚನೆಯೂ ಹೇಗಿದ್ದವೆಂದರೆ,
ಅವುಗಳ ವಣರ್ವು ಪೀತರತ್ನದ ಾಗೆ ಥಳಥಳಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಒಂದು ಚಕ್ರ ದೊಳಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಕ್ರ ವು ಅಡ್ಡ ಾಗಿ
ರಚಿಸಿದಂತಿತು್ತ; ಆ ಾಲು್ಕ ಚಕ್ರ ಗಳು ಒಂದೇ ಾದರಿ ಾಗಿದ್ದವು. 17 ಅವು ಚಲಿಸು ಾಗ ಾಲು್ಕ 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 ಚಕ್ರ ಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು; ಆ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳು ಾಗ ಚಕ್ರ ಗಳೂ ಮೇಲೆ ಏಳುತಿ್ತದ್ದವು;
20 ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ಾಗಿಸಿದ ಕಡೆಗೇ ಾಗಿದವು; ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮ ವು ಚಕ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಾರಣ ಚಕ್ರ ಗಳು
ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಏಳುತಿ್ತದ್ದವು. 21 ಅವು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ಇವೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಅವು
ನಿಂತು ಹೋಗು ಾಗ ಇವೂ ನಿಂತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಅವು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳು ಾಗ ಚಕ್ರ ಗಳೂ
ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಏಳುತಿ್ತದ್ದವು; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮ ವು ಚಕ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ 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 ದೇಹವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಎರಡೆರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು.
24 ಅವು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಜಲಪ್ರ ಾಹದ
ೕಷದಂತೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನ
ಧ ್ವನಿಯಂತೆ, ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಕೋ ಾಹಲದಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು; ಅವು ನಿಂ ಾಗ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವು.
ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಗಗನಮಂಡಲದ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ.
ಜೀವಿಗಳು ನಿಂ ಾಗ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವು. 26 ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಗಗನಮಂಡಲ
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ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ 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 ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತಿರುವ ಅದು್ಭತ ಾಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು;
ಸೊಂಟದ ಾಗೆ ತೋರುವ ಆತನ ಮಧ್ಯ ಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತಿರುವ
ಮ ಾ ತೇಜಸ್ಸ ನು್ನ ನೋಡಿದೆನು; ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಶವು ಆತನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ.
28 ಮಳೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೇಘಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಾಮನ ಬಿಲು್ಲ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರ ಾಶವು
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿ ಾದು್ಭತ ದಶರ್ನವು ಆಯಿತು. ಇದನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಾನು
ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದ;

ಾತ ಾಡು ಾತನ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.

2

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಕರೆ
1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೋ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ಆತನು ಈ
ಾತನು್ನ ಹೇಳು ಾಗ ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಾನು ಎದು್ದ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿತು; ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡಿ ಾತನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 3 ಆತನು
ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದ ಜ ಾಂಗದವ ಾದ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಅವರೂ, ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ.
4 “ ಾನು
ಾವ ಸಂ ಾನದವರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ಸಂ ಾನದವರು
ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ವರೂ, ಹಟ ಾರರೂ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ; ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ’
ಎಂದು ನುಡಿ. 5 ಅವರು ಕೇಳಲಿ ಅಥ ಾ ಕೇಳದೇ ಇರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ವಂಶದವರು.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
6 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಮುಳು್ಳ
ದೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು, ಚೇಳುಗಳ ನಡುವೆ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಅವರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದರೂ 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
ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೇ.”
ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ವರ
ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಾ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 ಎರಡು
ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿತು್ತ; ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದದು್ದ ಪ್ರ ಾಪ, ಗೋ ಾಟ, ಶೋಕ ಇವುಗಳೇ.
8

3

ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿನು್ನ; ಅನಂತರ ನೀನು ಹೋಗಿ
(ಇದರಲಿ್ಲ ನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ) ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಾರು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 2 ಾನು ಾಯಿ
ತೆರೆದೆ, ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿನಿ್ನ ಸಿದನು. 3 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಾನು ಕೊಡುವ
ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದು ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟೆ್ಟ ನು; ಅದು ನನ್ನ
ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ.
1

ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಾದ ಧೈ ಯರ್
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ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಾನು ತಿಳಿಸುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. 5 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಯೇ ಹೊರತು ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6 ೌದು, ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವ ಾ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ನು
ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರ ಕಡೆಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅವ ಾದರೂ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೋ ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ; ನನಗೂ
ಕಿವಿಗೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ; ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ವರೂ, ಹಟ ಾರಿಗಳು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಇಗೋ, ಾನು
ಅವರ ಕಠಿಣ ಹೃ ದಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ ಹಣೆಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಹಣೆಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 9 ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಕಗ್ಗಲಿ್ಲಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ವಜ್ರ ದಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಮನೆತನದವರು, ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ; ಅವರ ಬಿರುನೋಟಕೆ್ಕ ಹೆದರದಿರು.”
10 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ,
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ. 11 ಸೆರೆ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು
ಕೇಳಿದರೂ, ಕೇಳದೆ ಹೋದರೂ ಅವರನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಾರು.”
4

ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಲುಪಿದು್ದ

ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ನನ್ನ ನು್ನ 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 ಚಕ್ರ ಗಳ ಸದು್ದ, ಹೀಗೆ
ಭೂಕಂಪದಂಥ ಮ ಾಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. 14 ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.
ಾನು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮನ ಾ್ತಪಪಡು ಾ್ತ ಹೋದೆನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕೈ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಾಗಿತು್ತ.
15 ಆಗ ಸೆರೆ
ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ತೇಲ್ ಆಬೀಬಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು; ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟೆ್ಟ ನು.
12 ಆಮೇಲೆ

ಾವಲು ಾರ ಾಗಿ ನೇಮಕ
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 17 “ನರಪುತ್ರ ನೇ,
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಮೇಲೆ ಾವಲು ಾರನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು. 18 ಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ,
‘ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಯುವೆ’ ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾಗ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆಯೂ, ಅವನು
ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳದೆಯೂ ಇದ್ದರೆ
ಆ ದುಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದ ಾಯಬೇ ಾಗುವುದು; ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನೀನು ಹೊಣೆ ಾಗುವೆ.
19 ನೀನು ದುಷ್ಟ ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ, ಅವನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ, ಕೆಟ್ಟ ಾಗರ್ವನೂ್ನ ಬಿಡದೆಹೋದರೆ
ತನ್ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದಲೇ ಾಯುವನು; ನೀನೋ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ 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
ಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾಪ ಾಡದೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಾರಣ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯುವನು;
ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.”
16 ಏಳು

ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಯಿಗೆ ಬೀಗ
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ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ ್ಪಶರ್ದಿಂದ 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 ನೋಡಿದ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು.
24 ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಾನು ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಅಡಗಿಕೋ. 25 ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ಸ್ವಜನರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಟು್ಟವರು, ನೀನು ಹೊರಗೆ 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.”
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಸೂಚನೆಗಳು

1 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಒಂದು ಇಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿಟು್ಟಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ನ ಯನು್ನ ಬರೆ. 2 ಆ ನ ಯ ಸುತ್ತಲು ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ, ಅಡ್ಡಕಟಿ್ಟ, ಾಳೆಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು. 3 ಆಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಮಧೆ್ಯ ಕಬಿ್ಬಣದ ಗೋಡೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಮೇಲೆ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಡು; ಅದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲ್ಪಡುವುದು, ನೀನು ಅದನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದಂ ಾಗುವುದು. ಇದು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು.
ಮುತಿ್ತಗೆಯನೂ್ನ ಸೆರೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾದ ಾಲಸೂಚನೆ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೋ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಾಪದ ಾರವನು್ನ
ಅದರ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ನೀನು ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗುವ ದಿನಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಅವರ ಾಪದ ಾರವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 5 ಾನು ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರ ಾಪದ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವು ಮುನೂ್ನರತೊಂಬತು್ತ ದಿನಗ ಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಾಪವನು್ನ ನೀನು
ಹೊರಬೇಕು.
6 “ಅಷು್ಟ ದಿನಗಳು ತೀರಿದ ಮೇಲೆ 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 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಂಧಿಸುವೆನು.
4 “ಇದಲ್ಲದೆ,

ಮುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲ ನ ಕೊರತೆ, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ನ ಹೊಲೆ ಇವುಗಳ ಸೂಚನೆ
“ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ, ಅವರೆ, ಅಲಸಂದಿ, ನವಣೆ, ಕಡಲೆ, ಇವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಅವುಗಳಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡಿಕೋ; ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಮುನೂ್ನರತೊಂಬತು್ತ ದಿನ ಅದನು್ನ 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.
12 ನೀನು ೌದೆಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯರ ಮಲವನು್ನ ಉರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಆ ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ರೊಟಿ್ಟ ಾಡಿ
ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಂತೆ ತಿನು್ನ. 13 ಾಗೆಯೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ನನಿ್ನಂದ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಆ ದೇಶೀಯರ ನಡುವೆ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಹೊಲ ಾಗಿ ತಿನು್ನವರು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9
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ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಅ
್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಹೊಲಸನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಲ್ಲ, ಾನು
ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸತ್ತ ಪಶುವಿನ ಾಂಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಡುಮೃ ಗವು ಕೊಂದ ಪಶುವಿನ
ಾಂಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಿಂದವನೇ ಅಲ್ಲ;
ಾವ ಅಸಹ್ಯ ಪ ಾ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” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
16 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ,
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾರ
ಸರಬ ಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು. ನಿ ಾಸಿಗಳು ಅನ್ನವನು್ನ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ ಕಳವಳದಿಂದ ತಿನು್ನವರು,
ನೀರನು್ನ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ನಡುಗು ಾ್ತ ಕುಡಿಯುವರು. 17 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ ಅನ್ನ ಮತು್ತ ನೀರಿನ
ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕುಗಿ್ಗ ತಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.”
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ದುಗರ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ
“ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಹದ ಾದ ಖಡ್ಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ೌರಿಕನ ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನ ಗಿ ಉಪ
ೕಗಿಸಿ ನಿನ್ನ
ತಲೆಯನೂ್ನ, ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಬೋಳಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ತಕ್ಕಡಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದರಿಂದ ತೂಗಿ ಆ ಕೂದಲನು್ನ ಾಗ
ಾಡು. 2 ಮುತಿ್ತಗೆಯ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆ ಕೂದಲನು್ನ ಮೂರು ಾಗ
ಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದ
ಮಧ್ಯ ದೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡು; ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಕಡಿ; ಮತೊ್ತಂದು ಾಗವನು್ನ ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡು; ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಬೀಸುವೆನು. 3 ಆಗ ಕಡೆಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಕೂದಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಕಟು್ಟ. 4 ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಆರಿಸಿ ಬೆಂಕಿ
ಳಗೆ ಾಕಿ ಸುಡು; ಅವುಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು
ಹೊರಟು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ಪಿಸುವುದು.”
1

ಾಶನ ಸೂಚನೆಗಳ ವಿವರಣೆ
ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್; ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್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 ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ, 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
ಾಡದಂಥ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಈಗ ನಿನಗೆ ಾಡುವೆನು. 10 ಹೀಗಿರಲು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವರು; ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ತರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯ
ಾಳಿಗೂ ತೂರುವೆನು.”
11 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೇರಳ ಾದ ಹೇಯ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದಲೂ, ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕುಂದಿಸುವೆನು,
ಾನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೆನು, ಕಟಾ ಸೆನು.
12 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗದವರು ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದ ಾಯುವರು, ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಮದಿಂದ
ಾಶ ಾಗುವರು; ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದವರು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು; ಮತೊ್ತಂದು
ಾಗದವರನು್ನ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಾಳಿಗೂ ತೂರಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು.
13 “ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟ ನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಾಂತ ಾಗುವೆನು;
ರೋಷದಿಂದ ಾತ ಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ
5 ಕತರ್

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 5:14

1173

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 6:13

14

ಹೊಯು್ದಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿ, ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು.
15 “ ಾನು ಕೋಪದಿಂದಲೂ, ರೋಷದಿಂದಲೂ, ಕಠಿಣ ಾದ ಖಂಡನೆಯಿಂದಲೂ, ನಿನಗೆ
ಾಡುವ ದಂಡನೆಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೂಷಣೆಗೂ, ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಗಳಿಗೂ, ಬುದಿ್ಧ ಾದಗಳಿಗೂ
ಆಸ್ಪದ ಾಗುವವು; ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ. 16 ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಳು ಾಡಲಿಕೆ್ಕ
ಾಮವೆಂಬ ಾಶಕರ ಾದ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಣಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬರದಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ
17
ಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆ ಾರ ಸರಬ ಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಾಮದಿಂದಲೂ,
ದುಷ್ಟ ಮ ೃ ಗಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವು ಉಂಟಾಗುವುದು; ಾ್ಯ ಧಿಯೂ, ರಕ್ತ ಪ್ರ ಾಹವೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಪಿಸುವವು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತುತು್ತ ಾಡುವೆನು” ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

6
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದನೆ

ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ
ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವುಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿಸು. 3 ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳೇ, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೂ, ತೊರೆತಗು್ಗಗಳಿಗೂ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ: ಇಗೋ, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸುವೆನು.
4 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು ಾ ಾಗುವವು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಡುವವು, ನಿಮ್ಮ ವರು
ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಮುಂದೆ ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 5 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಶವಗಳನು್ನ ಅವರ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವೆನು.
1

6 “ ‘ನೀವು
ಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಊರುಗಳು
ಾ ಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು
ಾಳುಬೀಳುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು ಾ ಾಗುವವು; ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಇಲ್ಲ ಾಗುವವು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವುವು. 7 ನೀವು ರೂಪಿಸಿದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು
ಅಳಿದುಹೋಗುವುವು; ಹತ ಾದವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು; ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
8 “ ‘ಆದರೂ
ಾನು ಜನಶೇಷವನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು; ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಚದರಿಹೋಗು ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 9 ಹೀಗೆ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ನಿಮ್ಮ ವರು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ನ
ೕಹದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನೂ್ನ, ತಮ್ಮ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಮೇಲಣ ಾಮದಿಂದ ದೇವದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದವನು ಾನೇ
ಎಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಾವು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾವೇ ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವರು. 10 ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು; ಈ ಕೇಡನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಬರೀ ಾತಲ್ಲ.’ ”
11 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು ನೆಲವನು್ನ ಒದು್ದ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
‘ಆ ಾ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳೆಷು್ಟ! ಅವರು ಖಡ್ಗ, ಾಮ, ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ
ಸತೆ್ತೕ ಾಯುವರು. 12 ದೂರದಲಿ್ಲರುವವನು ಾ್ಯ ಧಿಯಿಂದ ಾಯುವನು, ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವವನು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಾಯುವನು, ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವನು ಾಮದಿಂದ ಾಯುವನು; ಅಂತು ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಇಟಿ್ಟರುವ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 13 ಆ ವಂಶದವರು ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೂ,
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ತುದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸೊಂ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದಟ್ಟ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಏ ಾ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ಹತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದಿ್ದರು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
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ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಅವರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅರಣ್ಯ ದಿಂದ ದಿಬ್ಲದವರೆಗೂ
ಾಳು ಾಳು ಾಡುವೆನು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”

7

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಶನ ಸಮೀಪಿಸಿತು
1 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ,
‘ಪ್ರಳಯವು, ಪೂಣರ್ ಪ್ರಳಯವು ದೇಶದ ಚತುದಿರ್ಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.’
3 ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯ ವು ಬಂದಿದೆ;
ಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿ, ನಿನ್ನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ
ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ಫಲವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನ ಸುವೆನು.
4 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ದ ಫಲವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನ ಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವವು; ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಕೇಡು, ಎಂದೂ ಾಣದ ಕೇಡು, ಇಗೋ ಬಂದಿತು!
6 ಅಂತ್ಯ ವು ಬಂತು, ಅಂತ್ಯ ವು ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟತು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಚಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ, ಇಗೋ, ಬಂದೇ
ಬಂತು!
7 ದೇಶ ನಿ ಾಸಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿ ಮುಗಿಯಿತು.
ಸಮಯ ಬಂದಿತು, ದಿನ ಸಮೀಪಿಸಿತು;
ಬೆಟ್ಟ ಗಳ 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 ತಿನಿ್ನ ಸುವೆನು.
9 ನಿನ್ನ ನು್ನ 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
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆಯೂ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
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 ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನವು 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.
15 ಊರ ಹೊರಗೆ ಖಡ್ಗ, ಊರೊಳಗೆ ಾ್ಯ ಧಿ ಮತು್ತ ಾಮಗಳು;
ಹೊರಗಿರುವವರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಯುವರು, ಒಳಗಿರುವವರು ಾ್ಯ ಧಿ ಾಮಗಳಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು.
16 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ ಾಯನ
ಾಡಿದವರು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ,
ಡೊಂಗರಗಳಲಿ್ಲ ನ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋ ಾಡುತಿ್ತರುವರು.
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ಣ ಾಲುಗಳು ನೀರಿನಂತೆ ಅದರುವುವು.

18 ಅವರು ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು, ದಿಗಿಲು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವುದು;

ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲಿ್ಲಯೂ ಾಚಿಕೆ ಾಣುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವರು.
19 ಅವರು
ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡುವರು, ಅವರ ಬಂ ಾರವು ಅಶುದ್ಧ
ಪ ಾಥರ್ದಂತಿರುವುದು;
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.
20 ಅವರ ಆಭರಣಗಳ ಚಂದವು ಅವರ ಗವರ್ಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು;
ಇದಲ್ಲದೆ ಹೇಯವೂ, ಅಸಹ್ಯ ವೂ ಆದ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದಿಂದ
ರೂಪಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ಆದ ಾರಣ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದೆನು.
21 ಅನ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಿಸಿ ಲೋಕದ ಅತಿ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಸೂರೆ ಾಡಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು.
22 ಾನು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಲು, ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಮಂದಿರವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸುವರು;
ಕಳ್ಳರು ಅದರಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡುವರು.
23 ಒಂದು ಸರಪಣಿಯನು್ನ
ಾಡು; ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶವು ನರಹತ್ಯ ಭರಿತ ಾಗಿದೆ,
ಪಟ್ಟಣವು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
24 ಹೀಗಿರಲು
ಾನು ಅತಿ ದುಷ್ಟ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು, ಅವು ನನ್ನ ಜನರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು;
ಾನು ಬಲಿಷ್ಠರ ಸೊಕ್ಕನು್ನ ಅಡಗಿಸುವೆನು, ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳು ಹೊಲೆಗೆಡುವವು.
25 ಸಂಕಟ ಸಂಭವಿಸುವುದು; ಅವರು ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
26 ಕೇಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಡು, ಸುದಿ್ದಯ ಮೇಲೆ ಸುದಿ್ದ ಬರುವುದು;
‘ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನ ಾಯಿತೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವರು;
ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ಅಡಗಿಹೋಗುವುದು, ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಸಲಹೆ, ಸ ಾಲೋಚನೆಯು
ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.
27 ಅರಸನು ದುಃಖಿಸುವನು, ಭಯವು ಪ್ರ ಭುವನು್ನ ಮುಸುಕುವುದು,
ಾ ಾರಣಜನರ ಕೈ ಗಳು ತತ್ತರಿಸುವವು; ಾನು ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ,
ಅವರ ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು; ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”

8

ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳು
1 ಯೆಹೋ
ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾದ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದ, ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾನೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಹಿರಿಯರೂ ನನ್ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಲು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಾ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 ಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುವಣರ್ವು
ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ಅದು್ಭತ ಾಂತಿಯು ಹೊಳೆಯಿತು. 3 ಆಗ ಆ ತೇ ೕರೂಪಿಯು ಮನುಷ ್ಯ
ಹಸ್ತದಂಥ ಹಸ್ತವನು್ನ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ನಡುವೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಗೆ ಒಯು್ದ, ಒಳಗಣ ಾ್ರ ಾರದ ಉತ್ತರ ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ,
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ದೇವರನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸುವ ವಿಗ್ರ ಹವು
ದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಾಗೆ ಆ ದೇವದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಕಂಡು ಬಂದಿತು. 4 ಆ ಾ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ದಶರ್ನವು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಆದಂತೆ
ಇಲಿ್ಲಯೂ ನನ ಾಯಿತು.
ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಾಗೆ ಾನು
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು, ಇಗೋ, ದೇವರನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸುವ ಆ ವಿಗ್ರ ಹವು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲಿನ ಪ್ರ ವೇಶ ಾ್ವರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿತು್ತ.
5 ಆಗ

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

7 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ
ಾಡಿದನು; ಇಗೋ, ಆ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ರಂಧ್ರ ವು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 8 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಾನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ, ಒಂದು ಾಗಿಲು ಾಣಿಸಿತು.

ಆತನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ದು ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆನು. 10 ಇಗೋ, ಎ ಾ್ಲ ಜಾತಿಯ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳೂ,
ಅಸಹ್ಯ ಮೃ ಗಗಳೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಪೂಜಿಸುವ ಸಕಲ ಮೂತಿರ್ಗಳೂ ಆ ಗೋಡೆಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಚಿತಿ್ರ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ
ಾಜನ್ಯ ನೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರ ಗಳ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು; ಧೂಪದ ಸು ಾಸನೆಯ ಧೂಮವು ಮೇಘ ಾಗಿ ಏರುತಿ್ತತು್ತ.
9

12 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾ ರೂಪಗಳಿಂದ
ಚಿತಿ್ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗ ಳಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ?
‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ 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 ನನ್ನ ನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಉತ್ತರದ

ಾಗಿಲ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು; ಇಗೋ,

ಅಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು “ತಮೂ್ಮ ಜ್*” ದೇವತೆ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 15 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ,
“ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇದನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ? ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಆತನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಒಳಗಣ
ಾ್ರ ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆತಂದನು; ಇಗೋ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಮಂಟಪಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಸು ಾರು
ಇಪ್ಪತೆ ದು ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬೆನು್ನ ಾಡಿ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ ಉದಯ ಾಲದ
ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

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

*

8:14 ತಮೂ್ಮ ಜ್ ಪು ಾತನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರ ಚ್ಯ ದಲಿ್ಲ, ತಮೂ್ಮ ಜ್ ಅನು್ನ ಸಸ್ಯ ವು ಸ ಾ್ತಗ ಾಯುವಂಥ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು,
ಅವನು ಮುಂಬರುವ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮರಣದಿಂದ ಮತೆ್ತ ಎದು್ದಬರುವನು ಎಂದು ಊಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ, ಅವನ ಾವಿಗೆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಶಿ
ಆಮೇಲೆ 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 ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬಂದರು; ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಲೇಖಕನ ಮಸಿಕುಡಿಕೆಯನು್ನ ನಡುವಿಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಾಮ್ರ ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
1

3 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ 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 ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
5 ಮತೂ್ತ ಆತನು ಉಳಿದವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗು ಾ್ತ ಹತಿಸಿರಿ;
ಾರನೂ್ನ ಕಟಾ ಸದಿರಿ, ಉಳಿಸದಿರಿ; ವೃ ದ್ಧ, ಯುವಕ, ಯುವತಿ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕ, ಾ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.
7 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೊರಡಿರಿ,
ಾ್ರ ಾರಗಳನು್ನ ಶವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡಲು ಅವರು ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಹತಿಸಿದರು. 8 ಅವರು
ಹತಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಒಂಟಿಗ ಾಗಿ ಉಳಿದ ಾನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಅ
್ಯ ೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಹೊಯು್ದ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು.
9 ಆತನು ನನಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ 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 ಕಟು್ಟ ವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
11 ಕೂಡಲೆ
ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಮಸಿಕೊಂಬನು್ನ ನಡುವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ
ಪುರುಷನು, “ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.

10
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದು್ದ
ಇಗೋ,
ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಕೆರೂಬಿಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲಣ ಗಗನಮಂಡಲದ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಇಂದ್ರ ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಸಿಂ ಾಸನದ ಆ ಾರವು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 2 ಆತನು ಾರಿನ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ, “ನೀನು ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುವ ಾಲಿಗಳ ನಡುವೆ, ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ ಬೊಗಸೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ತುಂಬಿ, ತಂದು ಅದನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಎರಚು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅವನು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದನು.
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 ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮೇಘವು ತುಂಬಿತು್ತ; ಯೆಹೋವನ
1
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ತೇಜಸಿ್ಸ ನ ಅದು್ಭತ ಾಂತಿಯು ಅಂಗಳದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ಯ ಪಿಸಿತು್ತ.
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 ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು
7 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕೆರೂಬಿಯು
ಅವನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಇತರ ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡವನ ಬೊಗಸೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿತು; ಅವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಹೊರಟನು.
8 ಕೆರೂಬಿಗಳ ಒಂದೊಂದು ರೆಕೆ್ಕಯ ಕೆಳಗೂ ಮನುಷ ್ಯ ಹಸ್ತದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಹಸ್ತವು ಾಣಿಸಿತು.
5

ಇಗೋ, ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರ ದಂತೆ ಾಲು್ಕ ಚಕ್ರ ಗಳಿದ್ದವು; ಆ ಚಕ್ರ ಗಳ ಬಣ್ಣವು ಪೀತರತ್ನದ ಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ.
10 ಅವುಗಳ ರೂಪವು ಹೇಗಿತೆ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ದೊಳಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಕ್ರ ವು ಅಡ್ಡ ಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂತಿತು್ತ,
ಆ ಾಲು್ಕ ಒಂದೇ ಾದರಿ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅವು ಹೊರಳು ಾಗ ಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಕಡೆ ಾದರೂ
ಹೊರಳುತಿ್ತದ್ದವು, ಓರೆ ಾಗಿ ಹೊರಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಎದುರುಮುಖ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವೇ ಹೊರತು ಓರೆ ಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
12 ಕೆರೂಬಿಗಳ ಬೆನು್ನ, ಕೈ, ರೆಕೆ್ಕ, ಅಂತು ಸ ಾರ್ಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಚಕ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಣು್ಣಗಳು
ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಿದ್ದವು; ಾಲು್ಕ ಕೆರೂಬಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರ ವಿತು್ತ. 13 ಾನು
ಕೇಳಿದಂತೆ ಆ ಚಕ್ರ ಗಳ ಹೆಸರು ಗರಗರ ಾಲಿ ಎಂಬುದೇ. 14 ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗೆ ಾಲು್ಕ ಾಲು್ಕ
ಮುಖಗಳಿದ್ದವು;
ದಲನೆಯದು ಕೆರೂಬಿಯದು, ಎರಡನೆಯದು ಮನುಷ ್ಯ ನದು, ಮೂರನೆಯದು
ಸಿಂಹದು್ದ, ಾಲ್ಕನೆಯದು ಗರುಡಪ ಯದು.
15 ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿದವು;
ಾನು ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನೋಡಿದ ಜೀವಿಗಳು ಇವೇ.
16 ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ಚಕ್ರ ಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು; ಕೆರೂಬಿಗಳು
ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಬೇಕೆಂದು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂ ಾಗ ಚಕ್ರ ಗಳೂ ಓರೆ ಾಗದೆ ಅವುಗಳ
ಸಂಗಡಲೇ ಏರಿದವು. 17 ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮ ವು ಚಕ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ 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 ಕೆರೂಬಿಗಳು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಚಕ್ರ ಸಮೇತ ಾಗಿ ನೆಲದಿಂದ ಏರಿ ಹೊರಟು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪೂವರ್ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತವು, ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ
ತೇಜಸು್ಸ ನೆಲಸಿತು್ತ.
20 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ ಾಹನ ಾಗಿ ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನನಗೆ ಾಣಿಸಿದ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಇವೇ;
ಅವು ಕೆರೂಬಿಗಳೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. 21 ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಾಲು್ಕ ಾಲು್ಕ ಮುಖಗಳೂ, ಾಲು್ಕ
ಾಲು್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ಹಸ್ತದಂಥ ಹಸ್ತಗಳು ಇದ್ದವು. 22 ಅವುಗಳ
ಮುಖಗಳು ಕೆ ಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಾನು ಕಂಡ ಮುಖಗಳಂತೆ ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದವು, ಅವು ಆ
ಮುಖಗಳೇ; ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಜೀವಿಯು ನೇರ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.
9

11
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದು ಾಲೋಚನೆ ಾರರ ಖಂಡನೆ
ಮೇಲೆ ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಎತಿ್ತ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಮೂಡಣ ಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದುಬಿಟಿ್ಟತು; ಇಗೋ, ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತೆ ದು ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದರು; ಅವರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಜೂ್ಜರನ ಮಗ ಾದ ಾಜನ್ಯ, ಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಲತ್ಯ ಎಂಬ ಜನ ಾಯಕರನು್ನ ಾನು
ನೋಡಿದೆ.
1ಆ
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ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕುತಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿ ದು ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಡುವವರು ಈ ಜನರೇ. 3 ಇವರು, ‘ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಾಲವು ಬಂದಿಲ್ಲ; ಈ ಪಟ್ಟಣವು
ಒಂದು ಹಂಡೆ, ಾವು ಅದರಲಿ್ಲ ನ ಾಂಸ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 4 ಆದ ಾರಣ, ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಇವರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅಹಿತವನು್ನ ನುಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನುಡಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
5 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆವೇಶ ಉಂಟು ಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಾರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಸರಿ; ನಿಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇವೆ. 6 ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನರಹತ್ಯ ವನು್ನ
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಾಡಿ, ಹತ ಾದವರಿಂದ ಬೀದಿಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
7 “ಆದ ಾರಣ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ದೋಷದಿಂದ ಹತ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವ ನಿಮ್ಮ ವರ ಶವಗಳೇ ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲ ನ ಾಂಸ, ಈ ಪಟ್ಟಣವೇ ಹಂಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಾ್ನದರೋ ಾನು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು. 8 ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಹೆದರಿದ ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು’ ” ಇದು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ ಾನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿತು್ತ ಅನ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 10 ನೀವು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗುವಿರಿ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸುವೆನು, ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 11 ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿಮಗೆ
ಹಂಡೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ ನ
ಾಂಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು.
12 “ ‘ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು; ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳ ಆಚಾರಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆ ಾ್ಲ
ಆಗುವುದು.”
13 ಾನು ಈ
ಾತನು್ನ ನುಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಲತ್ಯ ನು ಸತು್ತಹೋದನು.
ಆಗ ಾನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆ, “ಅ
್ಯೕ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವಿ
ೕ?” ಎಂದು
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು.
2

ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾ ಾ್ದನ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 15 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು,
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ನಿನ್ನ ನೆಂಟರು ಅಂತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿರುವವರು, ‘ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ತೊಲಗಿರಿ, ಈ ದೇಶವು ನಮಗೇ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದೆ’
ಎಂದು ಹೀನೈ ಸಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರು ಉಳಿದಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ.
16 “ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾರು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ಅವರನು್ನ
ದೂರ ಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಿ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿದರೂ ಅವರು
ಸೇರಿರುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರಲಯ ಾಗಿರುವೆನು.’
17 “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಅವರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ
ಳಗಿಂದ ಕೂಡಿಸುವೆನು,
ಚದರಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.’ 18 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವರು.
19 “ಅವರು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವೆನು. 20 ಕ ಾ್ಲದ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಅವರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೃ ದು ಾದ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು; ಅವರು
ನನಗೆ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 21 ಆದರೆ
ಾರ ಮನಸು್ಸ ತಮ್ಮ
ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೋ ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಗೆ
ಕಟು್ಟವೆನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
14 ಆಗ

ಯೆಹೋವನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪದು್ದ
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ಬಳಿಕ ಚಕ್ರ ಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆರೂಬಿಗಳು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡವು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರ
ತೇಜಸು್ಸ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆಲೆಸಿತು್ತ. 23 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ
ಏರಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. 24 ಆಮೇಲೆ ದೇವ ಾತ್ಮ ಪರವಶ ಾದ
ನನ್ನ ನು್ನ ಎತಿ್ತ, ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನದ ಮು ಾಂತರ ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾದವರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು.
ನನ ಾದ ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನವು ಆಗ ಾಯ ಾಯಿತು. 25 ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಲೆ
ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

12

ಯೆಹೂದದ ಾಶದ ಸೂಚನೆ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ದೊ್ರ ೕಹಿ
ವಂಶದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಆ ವಂಶದವರು ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಾಣರು,
ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳರು.
3 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ವಲಸೆಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹೊರಡು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರು ನೋಡುವ ಾಗೆ ಬೇರೊಂದು
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಅವರು ದೊ್ರ ೕಹಿ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ
ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4 ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ, ವಲಸೆಯ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಾಕಿ, ವಲಸೆ ಹೋಗುವವನಂತೆ ಾಯಂ ಾಲ ಅವರ
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗು. 5 ಅವರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ನೀನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡಿ, ಕಿಂಡಿಯ
ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. 6 ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ಅದನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಾಕಿ, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು; ನೆಲವನು್ನ ನೋಡದಂತೆ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೋ; ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಗುರುತ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.”
7 ಆಗ ಾನು ನನ ಾದ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು; ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ, ವಲಸೆಯ
ಾಮಗಿ್ರ ಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಆಚೆಗೆ
ಾಕಿ,
ಾಯಂ ಾಲ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಿಂಡಿಯನು್ನ
ಾಡಿ, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾನನು್ನ ಆಚೆಗೆ ಾಗಿಸಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ
ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದೆನು.
8 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 9 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ದೊ್ರ ೕಹಿ
ವಂಶದವ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು, ‘ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದರಲ್ಲವೆ? 10 ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಈ ಹೊರೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಾಜನಿಗೂ, ಅಲಿ್ಲ ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟದೆ.’ 11 ಇದನೂ್ನ ನುಡಿ, ‘ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಗುರು ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾನು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರಿ ಾಗುವುದು; ಅವರು ವಲಸೆ ಾಗಿ ಸೆರೆ
ಹೋಗುವರು. 12 ಅವರಲಿ್ಲ ನ ಾಜನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಹೊರಟು
ಹೋಗುವನು; ಅವರು ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡಿ, ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ ಆಚೆಗೆ
ಾಗಿಸುವರು; ಅವನು ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು, ಭೂಮಿಯು ಅವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.’
13 ಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಲೆ
ಡು್ಡವೆನು, ಾನು ಾಕಿದ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು; ಕಸಿ್ದೕಯರ
ದೇಶ ಾದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಒಯು್ಯ ವೆನು, ಅಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಾಯುವನು, ಆದರೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ ಸ ಾಯಕರನೂ್ನ, ಅವನ ಸಮಸ್ತ ವೂ್ಯ ಹಗಳವರನೂ್ನ ಾನು
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಾಳಿಗೂ ತೂರಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು.
15 “ ಾನು ಅವರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ
ಳಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಡು ಾಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 16 ಾನು ಕೆಲವರನು್ನ ಖಡ್ಗ, ಾಮ, ಾ್ಯ ಧಿಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯವನು್ನ ಾವು ಸೇರಿದ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ
ಾಡುವೆನು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
1
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ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
“ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು
ಅನ್ನವನು್ನ ನಡುಗು ಾ್ತ ತಿನು್ನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಡಿ. 19 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು, ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಅವರು ಅನ್ನವನು್ನ ನಡಗು ಾ್ತ ತಿನು್ನವರು ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವರು;
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದವರೆಲ್ಲರು ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ನ ಸೊತೆ್ತ ಾ್ಲ ಸೂರೆ ಾಗಿ, ದೇಶವು
ಬರಿ ಾಗುವುದು. 20 ಆಗ ಜನ ತುಂಬಿದ ಊರುಗಳು ಾ ಾಗಿ ದೇಶವು ಬೀಡುಬೀಳುವುದು; ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”
17

18

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭರವಸೆಯ ಖಂಡನೆ
ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 22 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಕು್ಲಪ್ತ ಾಲವು
ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ; ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕ ಎಂಬು ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದವರು
ಆಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ ಾದೆ
ಾತು ಎಂಥದು್ದ?” 23 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಾನು ಈ ಾದೆಯನು್ನ ಬಳಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು, ಅದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ
ಸಲ್ಲದು; ಾನು ನುಡಿಯುವ ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ‘ಕು್ಲಪ್ತ ಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾಥರ್ಕ ಾಗುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 24 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ಸುಳು್ಳ
ದಶರ್ನ ಾಗದು,
ೕಸದ ಕಣಿಯೂ ಇರದು. 25 ಾನೇ ಯೆಹೋವನು; ಾನು ನುಡಿದೇ ನುಡಿಯುವೆನು;
ಾನು ನುಡಿದ ಾತು ನೆರವೇರುವುದು, ಇನು್ನ ನಿ ಾನ ಾಗದು; ದೊ್ರ ೕಹಿ ವಂಶದವರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಾಲದಲಿ್ಲ ನುಡಿಯುವುದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ.
26 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 27 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇಗೋ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು, ‘ಇವನಿ ಾದ ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನವು ಮುಂದೆ ಬಹುದೂರ ಾಲಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ;
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 ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
21

13

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡಿ,
ಸ್ವಕಲಿ್ಪತ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾರುತ್ತಲಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡನೆ ಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಾವ
ಾ ಾ ಾ್ಕರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಖರ್ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
4 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾಳು ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನ ನರಿಗಳ ಾಗೆ ಇ ಾ್ದರೆ. 5 ಯೆಹೋವನ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನೀವು ೌಳಿ ಗೋಡೆಯ ಒಡಕುಗಳನೆ್ನೕರಲಿಲ್ಲ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ 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 ಸುಮ್ಮ ನೆ 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 ವ್ಯ ಥರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ನುಡಿದು, ಸು ಾ್ಳದ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ
1

ನುಡಿ. 9 ‘ಮಿಥ್ಯ ದಶರ್ನಹೊಂದಿ, ಸುಳು್ಳ ಕಣಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಕೈ ಾಡುವೆನು;
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರ ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರ ಾರದು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರ
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ಹೆಸರುಗಳು ಲಿಖಿತ ಾಗ ಾರದು, ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲೂ ಾರದು;
ಾನೇ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
10 “ಅ ಾಂತಿಯಿದ್ದರೂ ಅವರು ‘ ಾಂತಿಯಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಒಬ್ಬ ನು ತೆಳು ಾದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂ, ಇಗೋ, ಅದಕೆ್ಕ ಸುಣ್ಣಬಳಿಯು ಾ್ತರೆ; 11 ಆದ ಾರಣ,
ನೀನು ಸುಣ್ಣಬಳಿಯುವವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಾಗಿ ಗೋಡೆಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು,
12 ಇಗೋ,
ಆನೆಕಲು್ಲಗಳು ಸುರಿಯುವವು; ಬಿರು ಾಳಿಯು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕುವುದು.’
ಗೋಡೆಯು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ‘ನೀವು ಬಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೇಳುವರಲ್ಲವೆ?”
13 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ‘ ಾನು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಒಡೆದು ಾಕುವೆನು; ಅದನು್ನ ಾಶ
ಾಡಲಿಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ವಿಪರೀತ
ಮಳೆಯುಂಟಾಗುವುದು, ನನ್ನ ರೋಷದಿಂದ ಆನೆಕಲು್ಲಗಳು ಸುರಿಯುವವು; 14 ನೀವು ಸುಣ್ಣಬಳಿದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾನು ಹೀಗೆ ಕೆಡವಿ ನೆಲ ಸಮ ಾಡಿ ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾ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 ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ, ಅ ಾಂತಿಯಿದ್ದರೂ
ಾಂತಿಯಿದೆ ಎಂಬ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೆ?
ಗೋಡೆಯು ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು, ಅದಕೆ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದವರೂ ಇಲ್ಲ ಾದರು’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
“ ‘ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಸ್ವಕಲಿ್ಪತ ಾದುದನು್ನ ಕಣಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕುಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ ಕಡೆಗೆ
18 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಮುಖ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನೂ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸು.’
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಜನರ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು, ಎಲ್ಲರ
ಣಕೈ ಗಳಿಗೆ ಾಯಿತಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ, ಉದ್ದ ಾದವರಿಗೂ, ಗಿಡ್ಡ ಾದವರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಮುಸುಕುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಜನರ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡಿ ಸ್ವಂತ
ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ 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
ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ
ಪ ಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಬೇಟೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಧನ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿತಗಳಿಗೆ ಾನು ಹೇಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು; ನೀವು ಪ ಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಬೇಟೆ ಾಡುವ ಾ್ರ ಣಿಗಳನು್ನ ಾನು
ಬಿಡಿಸಿ, ಪ ಗಳ ಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಸುವೆನು. 21 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಕುಗಳನೂ್ನ ಹರಿದು, ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು; ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೆ ಬೇಟೆ ಾಗಿ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ; ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 22 ಾನು ಎದೆಗುಂದಿಸದ ಶಿಷ್ಟ ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ನೀವು
ಸು ಾ್ಳಡಿ ಕುಂದಿಸಿದಿ್ದೕರಿ, ದುಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ನೀವು ಅವನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 23 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಮಿಥ್ಯ ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದಿ,
ಕಣಿಹೇಳುವ ಕೆಲಸವು ಇನು್ನ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು, ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
17

14
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಂದು, 2 ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು, 3 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ, ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
1ಇ
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ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಾಪ ಾರಿ ಾದ ಈ ವಿಘ್ನವನು್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಇಂಥವರಿಗೆ ಾನು
ದೈ ೕತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವುದು ಸರಿಯೆ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.” 4 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ
ಾರು ತನ್ನ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ತನಗೆ ಾಪ ಾರಿ ಾದ ವಿಘ್ನವನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅವನ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದುದರಿಂದ ಾನು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರ ಆ ಾ ಾಶದಲೆ್ಲೕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ
ಹಿಡಿಯುವೆನು.”
6 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆನು್ನ ಾಡಿರಿ.
7 “ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಾ್ಲಗಲಿ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನೊಳಗೆ
ಾಸ ಾಗಿರುವ
ವಿದೇಶಿಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾವನು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿ, ತನ್ನ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ 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 ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ
ನನ್ನ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಿತು್ತ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವೆನು. 10 ಪ್ರ ಾದಿಯ ದೋಷವು ಎಷೊ್ಟೕ,
ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನಕೇಳುವವನ ದೋಷವೂ ಅಷೆ್ಟೕ; ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೋಷ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
11 ಹೀ ಾದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಇನು್ನ ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ದೊ್ರ ೕಹಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಲೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವರು, ಾನು
ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಶಿಷ್ಟ ನ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆ ತಪ್ಪದು
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 13 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾನು ಕೈ ಯೆತಿ್ತ, 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 ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15 “ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಮೃ ಗಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಿರುಗು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ನಿಜರ್ನಗೊಳಿ್ಳ ಸಿ,
ಾಳು ಾಡಿ,
ಾರೂ ಾದು ಹೋಗದಂತೆ ಹೆದರಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, 16 ಈ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾವು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ದೇಶವು ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
17 “ಖಡ್ಗವೇ, ದೇಶವನು್ನ ಹೊಕು್ಕ 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 ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
19 “ ಾನು ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಹೊಯು್ದ, ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ಾ್ಯ ಧಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, 20 ನೋಹ, ಾನಿಯೇಲ,
ೕಬ ಎಂಬುವರು
12 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ
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ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ತಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ
ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗನ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
21 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಖಡ್ಗ, ಾಮ, ದುಷ್ಟ ಮ ೃ ಗ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಧಿ ಎಂಬ
ಾಲು್ಕ ಾಧೆಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ತಂದು, ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡು ಾಗ ಹೇಳತಕ್ಕದೆ್ದೕನು! 22 ಆದರೂ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಗೋ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು; ಆ ಾ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ ನೀವು ಅವರ ದು ಾರ್ಗರ್,
ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಾನು 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 ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ಅವರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗುವುದು; ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಾಡಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

15

ಪ್ರ
ೕಜನಕೆ್ಕ ಾರದ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಾಮ್ಯ
1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಾ್ರ ಯ ಗಿಡವು ಉಳಿದ
ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಎಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ? ವನವೃ ಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ವಿಶೇಷವೇನು? 3 ಜನರು ಾ್ರ ಯ
ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ 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 ವೃ ಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಯ ಗಿಡವನು್ನ
ಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ೌದೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೋ,
ಾಗೆಯೇ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ
ವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ದೃ ಷಿ ್ಟಯನಿ್ನಡುವೆನು; ಅವರು ಬೆಂಕಿ
ಳಗಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡರೂ, ಬೆಂಕಿಯು ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು;
ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ
8 ಅವರು ದೊ್ರ ೕಹ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯನಿ್ನಡು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

16
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗರಿಯ ಪತಿದೊ್ರ ೕಹ
ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಅದರ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂ ಾಕೆಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ‘ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ,
ಅದೇ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅ ೕರಿಯನು, ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಹಿತಿ್ತಯಳು. 4 ನಿನ್ನ ಜನನವನು್ನ
ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಯಿಯು ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಕೊಯು್ದ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುಚಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಉಪ್ಪ ನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸವರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲು್ಲ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ.
5 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ, ಕರುಣಿಸಿ
ಾರೂ ನಿನಗೆ ಇಂ ಾ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಜನನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಹೇಸಿಗೆ ಾಗಿದೆ್ದ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು.’
6 “ ‘ ಾನು
ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲೆ್ಲೕ ಹೊರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ, ನೀನು ರಕ್ತದಿಂದ
ಹೊಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬದುಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ೌದು, ‘ನೀನು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬದುಕು’
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬದುಕಿಸಿದೆನು. 7 ‘ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಳೆಯುವ
ಳಿಕೆಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
1

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 16:8

1185

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 16:28

ಬೆಳೆಯಿಸಲು, ನೀನು ಬಲಿತು ಾ್ರ ಯತುಂಬಿ ಅತಿಸುಂದರಿ ಾದಿ; ನಿನಗೆ ಸ್ತನಗಳು ಮೂಡಿದವು, ನಿನ್ನ
ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಾಯಿತು; ಆದರೆ ನೀನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದೆ್ದ. 8 ಾನು ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ನೋಡಲು ಇಗೋ, ನೀನು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದ; ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೊದಿಸಿ
ನಿನ್ನ
ಾನವನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆನು; ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡೆ
ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನವ ಾದೆ’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 “ಆಗ ಾನು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ರಕ್ತವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ ತೈ ಲವನು್ನ
ಹಚಿ್ಚದೆನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ಕಡಲ ಾ್ರ ಣಿಯ ಕೆಂಪು ಚಮರ್ದ
ಕೆರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಮೆಟಿ್ಟ ಸಿ, ನಯ ಾದ ಾರು ಮಡಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಉಡಿಸಿ, ರೇಷೆ್ಮಯ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ನಿನಗೆ ಹೊದಿಸಿದೆನು. 11 ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನು್ನ, ಕಂಠಕೆ್ಕ ಾಲೆಯನು್ನ, 12 ಮೂಗಿಗೆ
ಮೂಗುತಿಯನು್ನ, ಶಿರಸಿ್ಸ ಗೆ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದೆನು.
13 ನಿನ್ನ ಒಡವೆಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದವು; ನಿನ್ನ ಉಡುಪು ನಯ ಾದ
ಾರುಮಡಿ, ರೇಷೆ್ಮಯ ಹೊದಿಕೆ,
ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟ; ನಿನ್ನ ಆ ಾರವು ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ, ಜೇನು, ಎಣೆ್ಣ; ನಿನ್ನ ಾವಣ್ಯ ವು, ಅತಿಮನೋಹರ; ನೀನು
ವೃ ದಿ್ಧಗೊಂಡು ಾಣಿ ಾದೆ. 14 ಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ನನ್ನ ವೈ ಭವದಿಂದ ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು; ನಿನ್ನ ಚೆಲುವು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15 “ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ
ೌಂದಯರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ಾನು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ
ಎಂದು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದಿ;
ಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಸಂಗಡ ಮಿತಿಮೀರಿ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದೆ, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಸಂಗಡ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದೆ. 16 ನೀನು ಪೂಜಾ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ನಡಿಸಿದೆ. ಇದು
ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆಗ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 17 ಮತು್ತ ಾನು ನನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದಿಂದ ನಿನಗೆ ಾಡಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ನಿನ್ನ ಚಂದ ಾದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದು ಅವುಗಳಿಂದ ಪುರುಷ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವುಗ ಡನೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದೆ. 18 ನಿನ್ನ ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಿ,
ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತೈ ಲವನೂ್ನ 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 ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
20 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಹೆತ್ತ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗಲೆಂದು ಯಜ್ಞ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವು ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ವೆಂದು ಾವಿಸಿದಿ
ೕ? 21 ಅದನೂ್ನ
ಮೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿಸಿ, ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದಿ
ೕ? 22 ಈ
ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ ನೀನು ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ಎಳೆತನವನು್ನ ನೀನು ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
23 ಅ
್ಯೕ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!” ಎಂಬುದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
“ನೀನು ಈ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಚೌಕದಲಿ್ಲ ಮಂಟಪವನು್ನ
ಾಡಿ
ಜಗಲಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ. 25 ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಜಗಲಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ನೀಚ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ, ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸೇರಿಸಿ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಡೆಸಿರುವೆ. 26 ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರೂ ಅತಿ ಾಮಿಗಳೂ ಆದ ಐಗುಪ ರೊಂದಿಗೆ
27 ಆದ ಾರಣ
ಸಹ ನೀನು ಬೆರೆತು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ ರೇಗಿಸಿರುವೆ.
ಾನು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿದೆನು; ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವವ ಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಕು ಾತೆರ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆನು. 28 ಮತು್ತ ಇಷೂ್ಟ
ಾಲದೆಂದು ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೊಂದಿಗೂ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದಿ; ೌದು, ಅವರೊಡನೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದರೂ
24
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ನಿನಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ತುಂ ಾ ಾ್ಯ ಾರವುಳ್ಳ ಕಸಿ್ದೕಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿ, ಅಲಿ್ಲಯೂ
ಬಹಳ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದೆ, ಆದರೂ ನಿನಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.”
30 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ೕಹಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ಸೋತಿದೆ! ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ
ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾಗಿರುವೆ. 31 ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು
ಗದು್ದಗೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಎ ಾ್ಲ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಜಗಲಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ; ದೊರೆತದ್ದನು್ನ ಕಡಿಮೆಯೆಂದು
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಯಂತೆ ನೀನು ನಡೆಯುವವಳಲ್ಲ.
29

32 “ನೀನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವ ಪತಿವ್ರ ತೆ! ಗಂಡನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅನ್ಯರನು್ನ ಸೇರುವ ಜಾರಿಣಿ! 33 ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಹಣಕೊಡುವುದುಂಟು; ನೀ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ಯರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ; ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಾನ
ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ. 34 ನಿನ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಕೂ್ಕ, ಇತರ ವೇಶೆ್ಯಯರ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಕೂ್ಕ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವುಂಟು; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಲಿಕೆ್ಕ
ಾರೂ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಾರರು; ನೀನೇ ಕೊಡುತಿ್ತೕಯೇ ಹೊರತು ನಿನಗೇನೂ ಸಿಕ್ಕದು; ನಿನ್ನ
ದು ಾಚಾರವು ವಿಪರೀತವೇ!”
35 ಹೀಗಿರಲು ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಯೇ, ಯೆಹೋವನ ಈ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳು, 36 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ಮಿತಿಮೀರಿದ ನಿನ್ನ ಾ ಾತುರ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ಯರ ಮೂಲಕ
ನಿನ ಾದ ಾನಭಂಗ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು, ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತ,
37 ಇವುಗಳನು್ನ ಾನು ನೋಡಿ, ನೀನು ಸಂಭೋಗಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಮಿಂಡರನೂ್ನ, ನೀನು
ೕಹಿಸಿದ
ಸಮಸ್ತರನೂ್ನ ನೀನು ಹಗೆ ಾಡಿದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ, ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆಗೈ ದು ನಿನ್ನ ಾನವನು್ನ ಬಟ್ಟಬಯಲು ಾಡುವೆನು. 38 ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವಂಥ,
ರಕ್ತಸುರಿಸುವಂಥ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಿ ಕೋ ೕದೆ್ರ ೕಕದಿಂದಲೂ,
ರೋ ಾವೇಶದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು. 39 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸುತ್ತಲಿನವರ ಕೈ ವಶ ಾಡುವೆನು;
ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಂಟಪವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ನಿನ್ನ ಜಗಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ನಿನ್ನ
ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಟ್ಟಬರಿ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು. 40 ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಾಗಿ
ಾ್ಯಯಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವರು, ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಹತಿಸುವರು. 41 ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡುವರು; ಬಹುಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸುವರು; ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೂಳೆತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು; ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಿಂಡರಿಗೆ ಇನು್ನ ಹಣಕೊಡದಿರುವಿ.
42 ಹೀಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ಸಿಟ್ಟ ನು್ನ ತೀರಿಸಲು, ನನ್ನ ರೋಷವು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿ ಬಿಡುವುದು;
ಾನು ಾಂತ ಾಗಿ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳೆ್ಳನು.
43 “ನೀನು ನಿನ್ನ
ೌವನ ಾಲವನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಈ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ
ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ದ ಫಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು; ನೀನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಾಡಿರುವೆ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
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 ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ನೀನು ತಕ್ಕ ತಂಗಿ; ನಿನ್ನ ಾಯಿ
ಹಿತಿ್ತಯಳು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅ ೕರಿಯನು. 46 ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ 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 ಬಹುಕೆಟ್ಟ ವ ಾಗಿ
48 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ನಡೆದುಕೊಂಡೆ.”
ಕು ಾತೆರ್ಯರೂ ನಡೆದಂತೆ ಸೊದೋಮೆಂಬ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಾಗಲಿ, ಆಕೆಯ ಕು ಾತೆರ್ಯ ಾಗಲಿ
49 ಸೊದೋಮೆಂಬ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ದೋಷವನು್ನ ನೋಡು; ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡುವುದು,
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
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ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು, ಸ್ವಂತ ಸುಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿರುವುದು, ಇವು ಆಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಕು ಾತೆರ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು ದೀನದರಿದ್ರರಿಗೆ ಬೆಂಬ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 50 ಅವರು
ಸೊಕೆ್ಕೕರಿ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಅಸ ಾ್ಯ ಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರು; ಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಿದೆನು. 51 ಸ ಾಯರ್ವೆಂ ಾಕೆಯು ಕೂಡ ನೀನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾದ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ; ನೀನು ಾಡಿದ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದು ಾಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ. 52 ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳೇ
ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರ ಪಕ್ಷ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಾಚಿಕೆಪಡು; ಅವರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಾ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 ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಕು ಾತೆರ್ಯರು,
ಇವರ ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ದು ಾವಸೆ್ಥಯನೂ್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು.
54 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಜೆ್ಜಪಡುವಿ,
ಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳವಿ. 55 ಆಗ ಸ ಾಯರ್ ಮತು್ತ ಸೊದೋಮ್ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ಕು ಾತೆರ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಸೇರುವರು, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಕು ಾತೆರ್ಯರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ
56 ಅ ಾಮಿನ ಕು ಾತೆರ್ಯರು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಸ್ತರು, ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಸೇರುವಿರಿ.
ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಹೀನೈ ಸುತಿ್ತರುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಕು ಾತೆರ್ಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ದೂಷಣೆಗೆ ನೀನು ಗುರಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು, 57 ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು, ಆ ನಿನ್ನ ಗವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಪುತಿ್ರ ಯರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪುತಿ್ರ ಯರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
58 ಈಗ ನಿನ್ನ ದುನರ್ಡತೆಯ ಮತು್ತ ದು ಾಚಾರಗಳ ಫಲವನು್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
59 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ನಿನ್ನ ಆಣೆಯನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವೆ ನೀನು
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ಾಡುವೆನು. 60 ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ
ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ದೃ ಢೀಕರಿಸುವೆನು. 61 ಇದಕ್ಕನು ಾರ
ಾನು ಕು ಾತೆರ್ಯರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರೂ ಮತು್ತ ತಂಗಿಯರೂ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಾಚಿಕೆಪಡುವಿ; ಈ ನನ್ನ ದಯೆ
ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಫಲವಲ್ಲ. 62 ಾನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 63 ಾನು ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ,
ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದು ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಅವ ಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಇನು್ನ ಾಯಿ ತೆರೆಯದಿರುವಿ”
ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

17
ಹದು್ದಗಳ ಮತು್ತ ಗಿಡಗಳ ಾಮ್ಯ ಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಈ ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಒಗಟಾಗಿ ಹೇಳು, 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಅಗಲ ಾದ
ಮತು್ತ ಉದ್ದ ಾದ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ, ಾ ಾ ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಹದು್ದ ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಬಂದು, ದೇವ ಾರು
ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ರೆಂಬೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿತು. 4 ತುಟ್ಟತುದಿಯ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚ, ಾ್ಯ ಾರದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹಳ ವತರ್ಕರಿರುವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟತು.
1

“ ‘ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ ದೇವ ಾರು ಇದ್ದ ದೇಶದ ಒಂದು ಬೀಜವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಲವ ಾ್ತದ
ನೀ ಾವರಿಯ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೆಟು್ಟ, ನೀರವಂಜಿಯ ಮರದ ಾಗೆ ಬೆಳೆಯಿಸಿತು. 6 ಅದು
ಳೆತು
5
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ಾ್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
ಫಲಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೀ ಾವರಿಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಟಿಕೊಂಡಿತು್ತ.’ ”
9 ಈ
ಾತನು್ನ ನುಡಿ, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಅದು ಸಮೃ ದ್ಧ ಾ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 ಸಮೃ ದ್ಧ ಾಗಿಯೇ
ಇರುವುದೋ? ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು ಬಡಿಯು ಾಗ ಾಡೇ ಾಡುವುದಲ್ಲವೇ? ಬೆಳೆದ ಾತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.”
ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್
ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 12 “ದೊ್ರ ೕಹಿ ವಂಶದವ ಾದ
ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಇದರ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? ಇಗೋ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ನ ಅರಸನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಹಿಡಿದು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
13
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಾಜವಂಶದವನೊಬ್ಬ ನನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಆಣೆಯಿಡಿಸಿದನು. 14 ಇವನ ಾಜ್ಯ ವು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳ ಾರದೆ ಇದ್ದರೂ,
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅದು ನಿಲು್ಲವುದು. 15 ಆದರೆ ಅವನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಸೈ ನಿಕರನೂ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸೆಂದು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಇವನು ಗೆಲು್ಲವನೋ? ಇಂ ಾ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದವನು
ಾ ಾಗುವನೋ? ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದವನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂ ಾನೇ?”
16 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಇವನು
ಾರಿಂದ ಅರಸ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೋ,
ಾವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನೋ,
ಾರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮೀರಿದನೋ, ಆ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ
ಾಬೆಲೆಂಬ ಅವನ
ಾಸ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇವನು
ಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ. 17 ಫರೋಹನೂ, ಅವನ ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ ವೂ, ದೊಡ್ಡ ಪರಿ ಾರವೂ ಬಂದು
ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ದಿಬ್ಬ ಗಳನು್ನ ಾಕಿ, ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ
ಏನೂ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮೀರಿದನಲ್ಲವೇ? ಕೈ ಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಆಣೆ ಾಡಿದರೆ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು? ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇವನು ಾ ಾಗನು.”
19 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನನಗೆ
ಾಡಿದ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಅವನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, 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
ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವೆನು. 21 ಅವನ ಸೇನೆಗಳೆ ಾ್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 ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಉನ್ನತ
ಪವರ್ ಾಗ್ರ ದಲಿ್ಲ ನೆಡಲು, ಅದು ಸೊಂ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರ ಾಗಿ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿ ಫಲಕೊಡುವುದು;
11
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ಅದರಲಿ್ಲ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಪ ಗಳು ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳ ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವವು. 24 ಆಗ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಎತ್ತರ ಾದ ಮರವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ, ತ ಾ್ಗದದ್ದನು್ನ ಎತ್ತರಗೊಳಿಸಿ, ಹಸು ಾದದ್ದನು್ನ
ಒಣಗಿಸಿ, ಒಣಗಿದ್ದನು್ನ ಚಿಗುರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ದ ಸಕಲ ವೃ ಕ್ಷಗಳು ತಿಳಿಯುವವು. ಇದನು್ನ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನುಡಿದು ನಡೆಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

18
ಕಮರ್ಫ ಾನುಭವದ ಾ್ಯಯ
ಮತೊ್ತಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ತಂದೆಗಳು ಹುಳಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ
ತಿಂದರು ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಲು್ಲಗಳು ಚಳಿತುಹೋಗಿವೆ ಎಂಬ ಾದೆಯನು್ನ ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇಕೆ?”
3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀವು ಈ ಾದೆಯನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ
ಇನು್ನ ಎತ್ತಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಇಗೋ, ಸಕಲ ನರ ಾ್ರ ಣಿಗಳು ನನ್ನವೇ; ತಂದೆಯೇನು, ಮಗನೇನು,
ನರ ಾ್ರ ಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ; ಾಪ ಾಡುವ ಾ್ರ ಣಿಯೇ ಾಯುವನು.
5 “ಒಬ್ಬ ನು ಸದ್ಧಮಿರ್
ಾಗಿ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, 6 ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತ್ತದೆ, ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸದೆ, 7 ಮುಟಿ್ಟ ನ
ಹೆಂಗಸನು್ನ ಸೇರದೆ,
ಾರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸದೆ, ಾಲ ಾಡಿದವನ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯದೆ,
ಾರ
ಸೊತ್ತನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸದೆ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಟು್ಟ, ಬೆತ್ತಲೆಯಿರುವವನಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ,
8 ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡತೆಗೆಯದೆ, ಾಭಕೆ್ಕ ಹಣಕೊಡದೆ, ಅ ಾ್ಯ ಯಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕದೆ, ಾದಿ ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ
ಾಗಿ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ, 9 ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು, ಸತ್ಯ ಪರ ಾಗಿಯೇ ನಡೆದರೆ
ಇಂಥವನು ಸದ್ಧಮಿರ್ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
10 “ಇಂಥವನನು್ನ ಪಡೆದ ಮಗನು, ಈಗ ಹೇಳಿದ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ನಡೆಸಿ,
11 ಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ನಡೆಸದೆ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿಂದು ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ, 12 ದೀನದರಿದ್ರರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಜನರ ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ, ಾಲ ಾರನ
ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದು, ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ,್ತ 13 ಅಸಹ್ಯ ಾ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 ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ 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 ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈ ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಿದರೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. 20 ಾಪ ಾಡುವವನೇ ಾಯುವನು; ಮಗನು ತಂದೆಯ ದೋಷಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸನು; ಶಿಷ್ಟ ನ ಶಿಷ್ಟತನದ ಫಲವು ಶಿಷ್ಟ ನದೇ, ದುಷ್ಟ ನ ದುಷ್ಟತನದ ಫಲವು ದುಷ್ಟ ನದೇ.
1 ಯೆಹೋವನು
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ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ಸಕಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು,
ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೆ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. 22 ಅವನು ಾಡಿದ ಾವ
ಅಪ ಾಧವು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸದ್ಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಅವನು
ಜೀವಿಸುವನು.” 23 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ದುಷ್ಟ ನ ಾವಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ
ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಳುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. 24 ಆದರೆ
ಶಿಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಧಮರ್ ಾಡಿ, ದುಷ್ಟ ನು ನಡೆಸುವ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿದರೆ
ಅವನು ಜೀವಿಸುವನೋ? ಅವನು ಾಡಿದ ಾವ ಸುಕೃ ತ ್ಯ ವು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಪ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದಲೇ ಾಯುವನು.
25 “ಆದರೆ ನೀವು, ‘ಕತರ್ನ ಕ್ರ ಮವು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನನ್ನ
ಕ್ರ ಮವು ಸರಿಯಲ್ಲ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ರ ಮವೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. 26 ಶಿಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಧಮರ್ ಾಡಿ,
27 ದುಷ್ಟ ನು
ಅದರಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಾನು
ಾಡಿದ ಅಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಾಯಬೇ ಾಯಿತು.
ಾನು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೆ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
28 ಅವನು
ೕಚಿಸಿ, ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವನು. 29 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಕತರ್ನ ಕ್ರ ಮವು ಸಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನನ್ನ ಕ್ರ ಮವು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ರ ಮವೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲವಷೆ್ಟ.”
30 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆನು; ಅಧಮರ್ವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡದಂತೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.
31 “ನೀವು
ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಸ್ವ ಾವವನೂ್ನ ನೂತನಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ಾಯಬೇಕೇ? 32 ಾರ
ಾವಿನಲೂ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ; ಾಪದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿರಿ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
21 “ಆದರೆ ದುಷ್ಟ ನು
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ಯೆಹೂದದ ಾಜರ ವಿಷಯ ಾದ ಶೋಕ ಗೀತೆ
ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಜರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು,
2 ‘ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಸಿಂಹಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಸಿಂಹಿಣಿ,
ಾಕಿದಳು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ, ಯುವ ಸಿಂಹಗಳ ನಡುವೆ ಾಸಿಸಿ.
3 ಅವಳು ಬೆಳೆಯಿಸಿದ ಒಂದು ಮರಿಯು
ಾ್ರ ಯದ 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, ಾ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತಂದಳು.
6 ಅದು
ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹ ಾಗಿ, ಸಿಂಹಗಳ ನಡುವೆ ತಿರುಗು ಾ್ತ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಕಲಿತು, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ನುಂಗ ಾರಂಭಿಸಿತು.
7 ಅದು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ವಿಧವೆಯ ಾದವರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿತು,
ಅದರ ಗಜರ್ನೆಯ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ದೇಶವು ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ೕಣ ಾದವು.
8 ಆಗ ಜ ಾಂಗಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಾಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಂದು, ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತು,
್ರ
1 “ಇ

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

ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತಂದವು.
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ಅದರ ಧ ್ವನಿಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸದಂತೆ ಅದನು್ನ ಕೋಟೆ
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
ೕಗ್ಯ ಾದ ಗಟಿ್ಟಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು,

ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ

ಅವುಗಳ ಎತ್ತರವು ಉಳಿದ ರೆಂಬೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿತು್ತ, ಬಹಳ ರೆಂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಉದು್ದದ್ದ ಾಗಿ
ಾಣಿಸಿದವು.
12 ಆದರೆ ಆ ಲತೆಯು ರೋಷದಲಿ್ಲ ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ ್ಟತು, ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು ಅದರ
ಫಲವನು್ನ ಾಡಿಸಿತು,
ಅದರ ಗಟಿ್ಟ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಒಣಗಿ ಹೋದವು, ಬೆಂಕಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿತು.
13 ಈಗ ಅದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
14 ಬೆಂಕಿಯು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ನುಂಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಾಜದಂಡಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಾವ ಗಟಿ್ಟ ಕೊಂಬೆಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.’ ಇದು ಶೋಕ
ಗೀತೆ, ಶೋಕ ಗೀತೆ ಾಗಿ ಾಡಿಕೆಯಲಿ್ಲದೆ.”

20
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದಂಗೆ
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ, ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
1

3 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರೋ? ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
4 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇವರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ
ೕ? ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸು, 5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ 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
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ 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 ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು.

“ ‘ಅವ ಾದರೋ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು; ತಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣುವ
ಇಷ್ಟ ಾದ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾರೂ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಲಿಲ್ಲ; ಆಗ ಾನು
ಇವರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗೆ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು’
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 9 ‘ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡುವೆನು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನನ್ನ ನು್ನ 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 ಕೈ ಗೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಜೀ ಾ ಾರ ಾದ ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ ನು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ
8
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ತಮ್ಮ ನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನನಗೂ, ಅವರಿಗೂ ಗುರು ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು.
13 “ ‘ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಕೈ ಗೊಳು್ಳವವರಿಗೆ
ಜೀ ಾ ಾರ ಾದ ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು, ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರು; ಆಗ ಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ದೊಳಗೆ 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 ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 15 ಆ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ದೇಶ
ಶಿರೋಮಣಿ ಾದ
ಾವ ದೇಶವನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನೋ, ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನು ಹರಿಯುವ ಆ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು. 16 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ
ಹೃ ದಯವು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಲಿ್ಲ 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 ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲಿಲ್ಲ.’ ” 18 ಆ ಮೇಲೆ
ಾನು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ಅವರ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬೇಕು. 19 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು; ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು 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;
ಕೈ ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಜೀ ಾ ಾರ ಾದ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ;
ಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೊಲೆ
ಾಡಿದರು; ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು*” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 22 “ಆದರೂ
ಾನು
ಾವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರನು್ನ ಾರು
ಾಡಿದೆನೋ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ
ಹೆಸರು ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗ ಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈ ಯನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 23 ಾನು ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. 24 ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ,
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣು್ಣ ಾಕಿದ್ದರಿಂದ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿ, ದೇಶ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿಸುವೆನು.” ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ 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, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಇನೂ್ನ ಒಂದು ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ
ಾಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ
ದೂಷಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 28 ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎತ್ತರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳನೂ್ನ, ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ರೇಗಿಸುವ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನ್ನ ಪಿರ್ಸಿ, ಸುಗಂಧ ಹೋಮ ಾಡಿ,
*
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29 ನೀವು ಹೋಗುವ, ‘

ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಸುರಿದು, ಬಲಿ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.’
ಎಂಥ ಸ್ಥಳ?’ ” (ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇಂ ಾ ಪೂಜಾ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ

ಾ

ಾ ಾ ಎಂಬ ಪೂಜಾ ಾ್ಥನ ಇದು
ಾ ಎಂದೇ ಹೆಸರು).

ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ನ ಮತು್ತ ಪುನ ಾ್ಥಪನೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ ಹೊಲಸು
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ? ಅವರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವೂ ಪೂಜಿಸಿ ದೇವದೊ್ರ ೕಹ
ಾಡುತಿ್ತೕರೋ? 31 ನೀವು ಬಲಿಯಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ? ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ದೈ ೕತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಬಹುದೋ? ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ನಿಮಗೆ ದೈ ೕತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 32 “ ಾವು
ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ, ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರಂತೆ ಮರಕಲು್ಲಗಳ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಭಜಿಸುವೆವು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ
ೕಚನೆಯು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.”
30

ಶಿ ಸುವ ಾಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ಾನು ಶಿ ಾಹಸ್ತವನೆ್ನತಿ್ತ,
ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಾಡುವೆನು.
34 ೌದು, ಾನು ಶಿ ಾಹಸ್ತವನೆ್ನತಿ್ತ ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿ ನೀವು ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು.
35 ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆ ತಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ಮು ಾಮುಖಿ
ಾಗಿ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾದಿಸುವೆನು.
36 ಾನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾದಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡಲೂ ಾದಿಸುವೆನು”
ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 37 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ, ದಂಡನೆಯ ಕೋಲಿನ
ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಂಧಿಸುವೆನು. 38 ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದು್ದ
ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದವರನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು; ಅವರು ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದ ದೇಶದಿಂದ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಾರು ಾಡಿದರೂ, ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು”
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
39 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುವಿರಿ, ಇನು್ನ ಮೇ ಾದರೂ ನನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಗಳಿಂದಲೂ, ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.” 40 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ ಾಗ್ರ ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇವಿಸುವರು; ಅಲೆ್ಲೕ ಅವರಿಗೆ
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ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗುವೆನು, ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಉತ್ತಮ ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಮೀಸ ಾದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 41 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿ, ನೀವು ಚದರಿಹೋಗಿರುವ
ದೇಶಗಳಿಂದ ತಂದು ಕೂಡಿಸು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸುಗಂಧಹೋಮವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗುವೆನು;
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳೆದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 42 ಾನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾವ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ನೋ, ಆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಬರ ಾಡು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 43 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಲಸು
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು,
ನೀವು ನಡೆಸಿರುವ ಸಕಲ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವಿರಿ. 44 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗೂ, ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ನಿಮಿತ್ತವೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು”
ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಾಡುಗಿಚಿ್ಚನ ಾಮ್ಯ
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ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
“ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು
ದ ಣಾಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ದ ಣ ಸೀಮೆಯ ವನದ ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ, 47 ಆ ವನಕೆ್ಕ
ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸು, ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ, ಾನು
ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಎ ಾ್ಲ ಹಸಿರು ಮರಗಳನೂ್ನ, ಒಣಮರಗಳನೂ್ನ
ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದು; ಧಗಧಗಿಸುವ ಉರಿಯು ಆರದೆ ದ ಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳು ಸುಟು್ಟ
ಹೋಗುವವು. 48 ಅದನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿದವನು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಎಂಬುದು ಸಕಲ ನರ ಾ್ರ ಣಿಗಳಿಗೂ
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.
45

46

21

ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗ, ಪ್ರ ಾದಿಯ ದುಃಖ
1 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿಸಿ,
3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ
ಾರಿ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಆ ಾ, ಾನು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ಹಿರಿದು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಶಿಷ್ಟರನೂ್ನ, ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ
ಬಿಡುವೆನು. 4 ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಶಿಷ್ಟರನೂ್ನ, ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು
ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ದ ಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ ಸಕಲ ನರ ಾ್ರ ಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. 5 ಆಗ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ಹಿರಿದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬುದು ಎ ಾ್ಲ ನರಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು; ಅದು ಪುನಃ ಒರೆಗೆ ಸೇರದು.”
6 “ನರಪುತ್ರ ನೇ,
ರೆಯಿಡು; ಸೊಂಟಮುರಿದಷು್ಟ ದುಃಖದಿಂದ ಜನರ ಮುಂದೆ ನರ ಾಡು. 7 ‘ಏಕೆ
ನರ ಾಡುತಿ್ತೕ?’ ಎಂದು ಅವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಕೆಟ್ಟ ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ನರಳುತೆ್ತೕನೆ;
ಇಗೋ, ವಿಪತು್ತ ಬಂತು; ಎಲ್ಲರ ಹೃ ದಯವು 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 ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡು.”
ಖಡ್ಗ ಗೀತೆ
ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 9 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಕತರ್ನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ನುಡಿದು ಹೀಗೆ ಾರು,
‘ಆ ಾ, ಖಡ್ಗ, ಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಖಡ್ಗ, ಮಸೆದ ಖಡ್ಗ!
10 ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಾಣೆ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಮಿಂಚುವಂತೆ ಮಸೆದಿದೆ;
ನಮ್ಮ ಕು ಾರನ ಾಜದಂಡವು ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ದಂಡಗಳನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದ ಾ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವು
ಸಂಭ್ರ ಮಪಡಬಹುದೇ?
11 ಖಡ್ಗವು ಕೈ ಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಸೆದು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ,
ಘಾತಕನ ಕೈ ಗೆ ಈ ಾಗುವ ಾಗೆ ಾಣೆಹಿಡಿದಿದೆ, ಮಸೆದಿದೆ.
12 ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಕೂಗಿಕೋ, ಗೋ ಾಡು! ಖಡ್ಗವು ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಭುಗಳೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದಿ್ದದೆ;
ಆ ಪ್ರ ಭುಗಳು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗಿ ಾ್ದರೆ; ತೊಡೆಯನು್ನ ಬಡಿದುಕೋ.’ ”
13 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಶೋಧನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿತು; ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾಜದಂಡವೇ
ಾಶ ಾದರೆ ಗತಿಯೇನು?
14 ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ದೈ
ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಾರಿ ಚ ಾ್ಪಳೆ ಹೊಡಿ; ಖಡ್ಗವು ಎರಡರಷು್ಟ, ಮೂರರಷು್ಟ
ಸಂಹರಿಸಲಿ!
ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಹತಿಸುವ ಖಡ್ಗ! ಸುತ್ತಲು ಬೀಸಿ, ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಹತಿಸುವ ಖಡ್ಗ!
8
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ಅವರ ಹೃ ದಯವು 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.
ಾನು ಚ ಾ್ಪಳೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.”

17

ಕತರ್ ಾದ

ಾನೇ ಇದನು್ನ

ಶತು್ರ ಾಜನ ಆಗಮನ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 19 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಖಡ್ಗವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಎರಡು ಾರಿಗಳ ನ ಯನು್ನ ಬರೆ; ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ
ಾಗಿರಲಿ; ಒಂದೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯ
ದಲಲಿ್ಲ ಕೈ ಮರವನು್ನ ಚಿತಿ್ರ ಸು. 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; ಾಣಗಳನು್ನ ಕಲಕಿ, ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನಕೇಳಿ, ಾಳಿಜವನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
22 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗುರುತಿನ
ಾಣವು ಅವನ ಬಲಗೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆ; ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಚಿತ್ತವನು್ನ ಭೇದಿಸುವ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಾಯಿದೆರೆದು ಸಂ ಾರ ಧ ್ವನಿಗೈ ದು ಕೂಗಿ! ಾಗಿಲುಗಳ ಎದು ಾಗಿ ಚಿತ್ತ ಭೇದಕ ಯಂತ್ರ ಗಳನು್ನ 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 ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.”
18

ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ದುಗರ್ತಿ
ಾ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 ಶತು್ರ ವಿನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳುವಿರಿ.
25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೊರೆಯೇ, ದುಷ್ಟ ನೇ, ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನೇ!
ನಿನಗೆ ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ; ಇದೇ ನಿನ್ನ
26 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಮುಂ ಾಸವನು್ನ
ಅಪ ಾಧದ ಕಡೆ ಾಲ.”
ಕಿತು್ತಬಿಡು! ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು! ಅದು ಾಗೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ ್ಟವನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ,
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸುವೆನು. 27 ಧ ್ವಂಸ, ಾನು ಧ ್ವಂಸ
ಾಡುವೆನು; ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ನು
ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಒಂದೂ ಇದ್ದಂತೆ ಇರದು; ಅವನಿಗೆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ವಹಿಸುವೆನು.”
24 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್

ಅ ್ಮೕನಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗ
ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ದೈ ವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, “ಅ ್ಮೕನ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಅವರು ಾಡುವ ದೂಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ,
ಖಡ್ಗ, ಸಂಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿರಿದಿದೆ, ಮಿಂಚುವಂತೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಮಸೆದಿದೆ. 29 ಅ ್ಮೕನೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನವರು ದಶರ್ನವನು್ನ ನೋಡಿದೆವು ಎಂದು ಸುಳು್ಳ ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಶಕುನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ, ಅಪ ಾಧದ ಕಡೆ ಾಲವು ಸಂಭವಿಸಿ, ಹತ ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವ ದುಷ್ಟರ ಗತಿಯನು್ನ
ನೋಡು!
ೕಯಿಸರನು್ನ ನಂಬಿದ ನೀನೂ ಆ ದುಷ್ಟರ ಕತು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಬೀಳುವೆ.
28

*

21:16 ಖಡ್ಗದ

ನೆಯಿದ್ದ ಮುಖವಿದ್ದ.
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“ ‘ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಒರೆಗೆ ಸೇರಿಸು. ನಿನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವೆನು. 31 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಊದಿ, ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಮೃ ಗ ಾ್ರ ಯರೂ, ಾಳು ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಗರೂ ಆದವರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು. 32 ನೀನು ಅಗಿ್ನ ಗೆ
ಆಹುತಿ ಾಗುವಿ; ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇರುವುದು; ನೀನು ಇನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.”
30

22
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ೕರ ಾಪ
1 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ರಕ್ತಮಯ ಾದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ
ೕ?
ಅದರ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸು, 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ದಂಡನೆಯ ಾಲವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡ ನಗರಿಯೇ! ನಿನ್ನ ಕೇಡಿ ಾಗಿ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಗರಿಯೇ! 4 ನೀನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ
ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿರುವೆ;
ಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ, ಶಿ ಯ ಸಮಯವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಂಡು ದಂಡನೆಯ ಾಲಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವೆ. ಆದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೂಷಣೆಗೂ, ಸಕಲ
ದೇಶಗಳ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಅಶುದ್ಧ ಾದ ನಗರವೇ, ಗದ್ದಲಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದ ನಗರಿಯೇ,
ಹತಿ್ತರದವರೂ, ದೂರದವರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು.
6 “ ‘ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಭುಗಳು 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 ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾ್ದರೆ. 10 ನಿನ್ನವರು
ತಂದೆಗೆ
ಾನಭಂಗ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವಳನು್ನ ಕೂಡಿ ಾ್ದರೆ. 11 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನು ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ದು ಾಚಾರ ನಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು ಅ ಾ್ಯ ಚಾರ ಾಡಿ ಸೊಸೆಯನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳೇ ಆದ ತಂಗಿಯ ಾನಭಂಗಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 12 ನಿನ್ನವರು ರಕ್ತ
ಸುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನವರು ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಭಕೆ್ಕ ಹಣಕೊಟು್ಟ
ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಾಧಿಸಿ, ದೋಚಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತೇ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
13 “ ‘ಇಗೋ, ನೀನು ದೋಚಿಕೊಂಡ
ಾಭವನೂ್ನ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸುರಿದ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಾನು ನೋಡಿ ಕೈ
ಎತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಗಟಿ್ಟ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ
ೕ?
ಕೈ ಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ
ೕ? ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದರಂತೆ
ನಡೆಸುತೆ್ತೕನೆ. 15 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ, ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ
ಹೊಲಸನು್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಶ ಾಡುವೆನು. 16 ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ನೀನೇ
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವಿ; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”
ದೇವರ ಕುಲುಮೆ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 18 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶವೆಂಬ ಲೋಹವು ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಲ್ಮ ಷ ಾಗಿದೆ; ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ ನ ಾಮ್ರ, ತವರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಸೀಸ
ಮತು್ತ ಕಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗೆ ಇ ಾ್ದರೆ. 19 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀವೆಲ್ಲರು
ಕಲ್ಮ ಷ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು. 20 ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ,
ಕಬಿ್ಬಣ, ಸೀಸ, ತವರ ಇವುಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆ
ಳಗೆ ಾಕಿ,, ಊದಿ, ಉರಿಹತಿ್ತಸಿ, ಕರಗಿಸುವಂತೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಕರಗಿಸುವೆನು. 21 ೌದು, ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ
17 ಆ
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ಾಕಿ, ಊದಲು ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.
ಳಗೆ ಕರಗುವಂತೆ ನೀವು
ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಕರಗುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾತನು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರ ಾಪ
ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 24 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಆ ಾಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
‘ದೇವರ ಕೋಪದ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಶುದಿ್ಧ ಾಗದ ದೇಶ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಶ.’ 25 ಆ ಾಡಿನೊಳಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ, ಬೇಟೆಯನು್ನ ಸೀಳು ಾ್ತ ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತಿ ಾ್ದರೆ,
ನರ ಾ್ರ ಣಿಗಳನು್ನ ನುಂಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ದೇಶದಲಿ್ಲ
26 ಅಲಿ್ಲ ನ
ಬಹಳ ಮಂದಿಯನು್ನ ವಿಧವೆಯರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಜಕರು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಭಂಗ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ; ಮೀಸ ಾದದ್ದಕೂ್ಕ, ಮೀಸಲಿಲ್ಲದ್ದಕೂ್ಕ
23 ಯೆಹೋವನು

ಭೇದವೆಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಾದ ವಿವೇಚನೆಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ;

ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ

ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇದರಿಂದ ಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 27 ಅಲಿ್ಲ ನ ಪ್ರ ಾನರು
ಸುಲಿಗೆ ಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ, ನರ ಾ್ರ ಣಿಗಳನು್ನ ನುಂಗುವವ ಾಗಿ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಸೀಳುವ ತೋಳಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
28 ಅಲಿ್ಲ ನ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಇವರಿ ಾಗಿ ವ್ಯ ಥರ್ 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 ತಕ್ಕವನನು್ನ ಾನು ಹುಡುಕಲು
ಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
31 ಆದ ಾರಣ ಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ, ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಧ ್ವಂಸ
ಾಡಿ ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಗೇ ಕಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.’ ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
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ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿ ಾದ ಸಹೋದರಿಯರಿಬ್ಬರ ಾಮ್ಯ
ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಒಬ್ಬ ಾಯಿಯ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರಿದ್ದರು. 3 ಅವರು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಲ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ತನಗಳು ಹಿಸುಕಲ್ಪಟ್ಟವು. ಎಳೆಯ ತೊಟು್ಟ ಗಳು ನಸುಕಲ್ಪಟ ್ಟ ವು.
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, ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಪಿ್ರ ಯರನು್ನ,
ತನ್ನ ನೆರೆಯವ ಾದ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರನು್ನ, 6 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ೕಧರೂ,
ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರೂ, ಅಪೇ ಸತಕ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಯುವಕರೂ, ಕುದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವ ಾಹುತರೂ
1

ಆಗಿರುವವರನು್ನ
ೕಹಿಸಿದಳು. 7 ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ನು್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದಳು; ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರಲಿ್ಲ ಉತ್ತ ೕತ್ತಮರು; ಅವಳು
ಾರನು್ನ
ೕಹಿಸಿದ ೕ ಅವರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು. 8 ಅವಳು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ದಿನದವರೆಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ;
ಅವಳ ಾಲ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅಲಿ್ಲ ನವರು ಅವ ಂದಿಗೆ ಮಲಗಿ, ಅವಳ ಎಳೆಯ ತೊಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತ, ಅವಳ
ಸಂಗಡ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಕೆಯನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ನಡೆಸಿದರು.
9 “ಆದ ಾರಣ ಾನು ಅವಳನು್ನ ಅವಳ ಪಿ್ರ ಯರ ಕೈ ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು
ೕಹಿಸಿದ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ
ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು. 10 ಇವರು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಬಯಲು ಪಡಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವಳ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ
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ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಾಡು ಾಗ
ಹೆಂಗಸರಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.”
11 “ಅವಳ ತಂಗಿ
ಾದ ಒಹೊಲೀಬಳು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಾಗಿ
ೕಹಗೊಂಡು, ಅಕ್ಕನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ 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 ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದಳು; ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತಿ್ರ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಪುರುಷರನು್ನ ನೋಡಿದಳು. 15 ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ತಲೆಗೆ ರು ಾಲನು್ನ ಧರಿಸಿ, ನೋಟಕೆ್ಕ
ಸರ ಾರರಂತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶ ಾದ ಕಸಿ್ದೕಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾಬೆಲಿನ ಪುತ್ರರ ಾಗಿರುವ ಆ ಾರಗಳು
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಿರುಮಂಜಿಯಿಂದ ಚಿತಿ್ರ ಸಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ, 16 ಇವಳು
ೕಹಗೊಂಡು,
ಕಸಿ್ದೕಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 17 ಆಗ ಾಬೆಲಿನವರು ಇವಳ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಮಂಚವನೆ್ನೕರಿ
ತಮ್ಮ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇವಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದರು; ಇವಳು ಅವರಿಂದ ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಲು, ಅವಳಿಗೆ
18 ಹೀಗೆ ಇವಳು ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ
ಈ ಬಗೆ್ಗ ಜಿಗುಪೆ್ಸ ಾಯಿತು.
ಾಡಿ, ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ
ಬಯಲುಪಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ, ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
ದಲು ಇವಳ ಅಕ್ಕನಿಂದ ಅಗಲಿದ ಾಗೆ ಇವಳಿಂದಲೂ
ಅಗಲಿತು. 19 ಆದರೂ ಇವಳು ಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಎಳೆಯ ಾ್ರ ಯವನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದಳು. 20 ಕತೆ್ತಗಳಂತೆ ಬೆದೆಯುಳ್ಳವರೂ,
ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಾಟುವವರೂ ಆದ ಕಸಿ್ದೕಯ ವೀರರನು್ನ
ೕಹಿಸಿದಳು. 21 ಹೀಗೆ ಐಗುಪ ರಿಂದ
ನಿನ್ನ
ೌವನದ ಸ್ತನಗಳ ತೊಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿಕೊಂಡ, ನಿನ್ನ
ೌವನದ ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೋ.”
ಒಹೊಲೀಬಳಿಗೆ ಆದ ಶಿ
ಆದುದರಿಂದ ಒಹೊಲೀಬಳೇ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ,
ಾರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಆಶೆ ತೊಲಗಿತೋ, ಆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು
23
ಅವರನು್ನ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನವರು, ಎ ಾ್ಲ
ಕಸಿ್ದೕಯರು, ಪೆಕೋದಿನವರು, ಷೋಯದವರು, ಕೋಯದವರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ
ಅವರೆ ಾ್ಲ ಅಪೇ ಸುವಂತಹ
ೌವನಸ್ಥರೂ, ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿಪತಿಗಳೂ, ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರೂ, ಯುದ್ಧವೀರರು,
ಾ್ಯ ತಿ ಹೊಂದಿದವರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. 24 ಅವರು ರಥಗಳ
ಸಂಗಡ ಾಗಿಯೂ, ಬಂಡಿಗಳ ಸಂಗಡ ಜನಗಳ ಸಮೂಹದ ಸಂಗಡ, ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
22

ಬರುವರು; ಸುತ್ತಲೂ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ, ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣವನೂ್ನ, 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 ಅಗಿ್ನ ಗೆ
ಆಹುತಿ ಾಗುವುದು. 26 ನಿನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
27 ಹೀಗೆ
ಾನು ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ನಿನ್ನ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನೂ್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇನು್ನ ಕಣೆ್ಣತ್ತದೆ, ಐಗುಪ್ತವನು್ನ
ಾಪಕಕೆ್ಕ ಾರದೆ ಇರುವಿ.”
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ನೀನು
ಾರನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತಿ್ತೕ
ೕ, ನಿನ್ನ
ಆಶೆಯು
ಾರಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿತೋ ಅವರ ಕೈ ಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಒಪಿ್ಪ ಸಲು, 29 ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
28
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ಹಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀನು ದುಡಿದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅಪಹರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಿ ಬಿಡುವರು; ಹೀಗೆ
ಾಚಿಕೆಗೀ ಾದ ನಿನ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವು,
ೌದು, ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕಮರ್ವು ಮತು್ತ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವೂ ಬಯಲಿಗೆ
ಬರುವುದು.
30 “ಈ ವಿಪತು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ, ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ೕಹಿಸಿ, ಅವರ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡದೆ್ದೕ ಾರಣ. 31 ನೀನು, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅವಳು ಕುಡಿದ ಾತೆ್ರ ಯನೆ್ನೕ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಡುವೆನು.”
32 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಉದ್ದವೂ, ಅಗಲವೂ, ಬಹಳ ತುಂಬುವ,
ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಕುಡಿದು, ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ, ಕುಚೋದ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿ.
33 ಸ

ಾಯರ್ಳೆಂಬ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನು ಕುಡಿದ ಾತೆ್ರ ಯಿಂದಲೇ ವಿಸ್ಮಯವೂ, ಾಶವೂ ಆಗುವುದು.
ನೀನು ಅಮಲಿನಿಂದಲೂ, ದುಃಖದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವೆ.
34 “ನೀನು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟ ನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ ಕುಡಿಯುವಿ.
ಅದನು್ನ ಬೋಕಿಗಳ ಾಗೆ
ಒಡೆದು ಾಕುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ಅದನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
35 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬೆನಿ್ನ ನ ಹಿಂದೆ ಮರೆ ಾಡಿ,
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕಮರ್ದ ಮತು್ತ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಫಲವನು್ನ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.”

ಸಹೋದರಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಆದ ಶಿ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಒಹೊಲಳಿಗೂ, ಒಹೊಲೀಬಳಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರುಸುವೆ
ೕ? ಅವರ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 37 ಅವರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರ ಕೈ ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿದೆ, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ 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 ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ 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 ಾ್ನ ನ ಾಡಿ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಡಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಭರಣಗಳಿಂದ
ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡೆ. 41 ವೈ ಭವದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಧೂಪತೈ ಲಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
42 “ಅಲಿ್ಲ ವಿನೋದ ಪಿ್ರ ಯರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಶಬ್ದವು ಇತು್ತ. ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಕುಡುಕರನೂ್ನ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಾಡಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಕಡಗವನು್ನ ತೊಡಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ಸುಂದರ
ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟ್ಟರು. 43 ಆಗ ಾನು, ‘ಆ ಾ, ಕಳೆಗುಂದಿದವಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವೇ! ಇವರು ಅವ ಂದಿಗೆ,
ಅವಳು ಇವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ’ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 44 ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಯನು್ನ ಸೇರುವ ಾಗೆ
ಈ ಜನರು ಅವಳನು್ನ ಸೇರಿದರು; ೌದು, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸ ಾದ ಒಹೊಲಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳನೂ್ನ
ಸೇರಿದರು. 45 ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ, ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯರಿಗೂ, ರಕ್ತಸುರಿಸುವ
ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವರು; ಅವರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯರು, ಅವರ ಕೈ ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿದೆ.”
36

ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಈ ಹೆಂಗಸರ 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 ೕಯರಿಗೂ
್ರ
ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆಂದು ಬುದಿ್ಧ ಬರುವುದು. 49 ನಿಮ್ಮ ದುಷ ್ಕಮರ್ದ ಫಲವನು್ನ
46
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ನಿಮಗೇ ತಿನಿ್ನ ಸುವರು; ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂ ಾದ ನಿಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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ಾಪವನು್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

ಾನೇ

24
ಕಿಲುಬಿನ ಹಂಡೆಯ ಾಮ್ಯ
1 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ, ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಈ ದಿನದ, ಇದೇ ದಿನದ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆದುಕೋ; ಇದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
3 “ಈ ದಂಗೆಕೋರ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಹಂಡೆಯನು್ನ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಹೊಯಿ್ಯ;
4
ಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತೊಡೆ, ಹೆಗಲು
ದ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ತುಂಡುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ
ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಾಕು,
ಉತ್ತಮ ಾದ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸು.
5 ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ; ಹಂಡೆಯ ತಳದಲಿ್ಲ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಾಶಿ
ಾಗಿ ಒಟು್ಟ;
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕುದಿಸು; ೌದು, ಎಲುಬುಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಬೇಯಲಿ.’ ”
6 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ರಕ್ತಮಯ ಾದ ಪಟ್ಟಣವೇ ನನಗೆ ಧಿ ಾ್ಕರ
ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲ ನ ಕಿಲುಬು ಹೊರಗೆ ಾರದೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದೋ ಆ ಹಂಡೆಗೆ ಕಷ್ಟ! ಅದರಿಂದ
ಾಂಸವನು್ನ ತುಂಡು ತುಂ ಾಗಿ ತೆಗೆ. ಆಯೆ್ಕಯ ಚೀಟಿಯನು್ನ ಾಕಬೇಡ.
7 “ಯೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವು ಅದರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲದೆ; ಅದು ಅದನು್ನ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಧೂಳು ಮುಚು್ಚವ ಾಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 8 ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ,
ರೋಷವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸುವ ಾಗೆ, ಾನು ಅದರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಬಿಡದಂತೆ ಅದನು್ನ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯ
ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.”
9 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ರ ಾ್ತಪ ಾಧವುಳ್ಳ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟ!
ಾನೇ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಾಶಿ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು. 10 ಬಹಳ ೌದೆ ಾಕಿ, ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ, ಾಂಸವನು್ನ
ಬೇಯಿಸು, ಾರು ಮಂದ ಾಗಿರಲಿ, ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಂದು ಹೋಗಲಿ.
11 “ಆ ಮೇಲೆ ಹಂಡೆಯು ಾದು ಾಮ್ರ ವು ಕೆಂ ಾಗಿ, ಒಳಗಿನ ಕಲ್ಮ ಷವು ಕರಗಿ, ಕಿಲುಬು ಇಲ್ಲ ಾಗುವಂತೆ
ಅದನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಿ ಕೆಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡು. 12 ಅದರ ಕಲ್ಮ ಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ,
ಆ ಾಸವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ; ಆದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಕಿಲುಬು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ
ನೀಗಲಿಲ್ಲ.
13 “ಅಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕಮರ್ವು ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ,
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದರೂ ನೀನು ಶುದಿ್ಧ ಾಗದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ ಾನು ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತೀರಿಸಿ
ಾಂತ ಾಗುವವರೆಗೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊಳೆಯನು್ನ ಇನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಶುದಿ್ಧ ಾಗದೆ ಇರುವಿ.”

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, “ಇದು ನಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ,
ಾನು
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಹಿಂದೆಗೆಯೆನು, ಕ್ಷಮಿಸೆನು, ಕರುಣಿಸೆನು; ನಿನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್, ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ
ನಿನಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಆಗುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
14

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಪತಿ್ನ ವಿ
ೕಗ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 16 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇಗೋ, ಒಂದೇ
ಏಟಿನಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ನೇ ಾ್ರ ನಂದ ಾಗಿರುವವಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು, ಆದರೂ ನೀನು
ಗೋ ಾಡಬೇಡ, ಅಳಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಯದಿರಲಿ. 17 ಸದಿ್ದಲ್ಲದೆ
ರೆಯಿಡು, ವಿ
ೕಗ
15 ಯೆಹೋವನು
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ಾಲನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರು, ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರು,

ಾಯನು್ನ

ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಾರಿಗೆಯನು್ನ* ತಿನ್ನಬೇಡ.”
18 ಹೀಗೆ ಆ
ಾಗಲು ಾನು ಾ್ರ ತಃ ಾ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 ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಲು,
20 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆನು, “ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಾರು, ‘ಇಗೋ, ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಲವೂ ನೇ ಾ್ರ ನಂದವೂ
ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯವೂ ಆದ ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಾನು ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸುವೆನು, ನೀವು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗುವರು, ಎಂಬು ಾಗಿ ಸೇ ಾದೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿದಿ ಾ್ದರೆ 22 ಾನು
ಾ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
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು
ಾಡುವಿರಿ; ಇದು
ಸಂಭವಿಸು ಾಗ ಾನೇ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ”
25 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಅವರ ಬ ಾ ಾರವೂ, ಅವರ ನೇ ಾ್ರ ನಂದಕರ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ, ಅವರು
ಆಶಿಸುವುದನೂ್ನ, ಅವರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವರ ಬಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ದಿನದಲಿ್ಲ,
26 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.
27 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವನ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ
ಾಯಿ ತೆರೆದಿರುವುದು. ನೀನು ಇನು್ನ ಮೂಕ ಾಗಿರದೆ
ಾತ ಾಡುವೆ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಾಗಿರುವೆ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

25
ಅ

್ಮೕನ್ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ

ೕಕಿ್ತ

ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ, ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೈ ವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ 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 ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶವು ಾಳುಬಿದ್ದದನು್ನ, ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರು
ಸೆರೆಹೋದದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿ, “ಅ ಾ!” ಎಂದು ಹಿಗಿ್ಗಕೊಂಡೆ. 4 ಆದುದರಿಂದ ಇಗೋ, ಾನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮೂಡಣದವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ವಶಪಡಿಸುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ತಿಂದು, ನಿನ್ನ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿದುಬಿಡುವರು. 5 ಾನು ರ ಾ್ಬ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಾಯವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಅ ್ಮೕನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ ತಂಗುವ
ಸ್ಥಳವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.’ ” 6 ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು ಚ ಾ್ಪಳೆ ಹೊಡೆದು, ಾಲಿನಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಬಡಿದು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ದೇಶವನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅದರ ಗತಿಗೆ ಹಿಗಿ್ಗಕೊಂಡೆ. 7 ಆದುದರಿಂದ ಇಗೋ, ಾನು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಗಿ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿ, ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತಬಿಟು್ಟ,
ದೇಶಗ ಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಳಿಸಿ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು; ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
1

ೕ ಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ
*

24:17

ೕಕಿ್ತ

ಾರಿಗೆಯನು್ನ ಮೂಲ: ಮನುಷ ್ಯರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ. ಹೋಶೇ. 9:4 ಅನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
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ಾ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 ಾರ್ಥಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇರುವ 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.”
8 ಕತರ್

ಎದೋಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಎದೋಮು ಯೆಹೂದ ವಂಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಡಿದೆ;
ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಮ ಾಪ ಾಧವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ.” 13 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಎದೋಮಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ, ತೇ ಾನಿನಿಂದ ದೆ ಾನಿನವರೆಗೂ ಅದನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿ, ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ
ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು. 14 ಾನು ಎದೋಮಿಗೆ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕೈ ಯಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು;
ಅವರು ನನ್ನ ಕೋಪರೋಷಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಾಡುವರು; ನನ್ನ ಪ್ರ ತಿ ಾರವು ಎದೋಮಿನ
ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
12

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ;
ೌದು, ಮುಯಿ್ಯ ಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ದೀಘರ್ದೆ್ವೕಷದಿಂದ
16 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ,
ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.”
ಾನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತು್ತವೆನು; ಕೆರೇತಿಯರನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ನ ಜನಶೇಷವನು್ನ
ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಡುವೆನು. 17 ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಲ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಮುಯಿ್ಯ ಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು; ಹೀಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಡುವುದರಿಂದ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
15

26

ತೂರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ
1 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ, ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ತೂರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ, ಅ ಾ!, ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿದ್ದ ಾಗಿಲು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ! ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮು
ಾ ಾದ ಾರಣ ಾನು ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವೆನು ಎಂದು” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ತೂರ್ ದೇಶವೇ,
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಸಮುದ್ರ ವು ತನ್ನ
ತೆರೆಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವಂತೆ ಾನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು. 4 ಅವು ತೂರಿನ
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ, ಅದರ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವವು; ಾನು ಅದರ ಧೂಳನು್ನ
ಒರೆಸಿ, ಅದನು್ನ ಬೋಳು ಬಂಡೆಯಂತೆ ಾಡುವೆನು. 5 ಅದು ಸಮುದ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಾಕುವ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವುದು. ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಅದು
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೂರೆ ಾಗುವುದು.’ 6 ಬಯಲು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನ 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 ಅಶ್ವ ಗಳ ಸಂಗಡಲೂ, ರಥಗಳ ಸಂಗಡಲೂ, ಾಹುತರ ಸಂಗಡಲೂ, ಬಹುಜನರ
ಸಂಗಡಲೂ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಾನು ಪೂವರ್ದಿಂದ ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು. 8 ಅವನು
ಬಯಲು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನ ನಿನ್ನ ಕು ಾತೆರ್ಯರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತಿಸಿ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಡು್ಡಕಟಿ್ಟ,
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ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಾಕುವನು.
ಗು ಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರ ಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಬಿಡುವನು.
10 ಅವನ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಏಳುವ ಧೂಳಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುಸುಕುವನು; ಒಡಕು ಬಿದ್ದ
ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ಶತು್ರ ವು 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 ಸೈ ನಿಕರು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು,
ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ, ನಿನ್ನ ರಮ್ಯ ಾದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ನಿನ್ನ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಮರಗಳನೂ್ನ,
ಮಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. 13 ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗೀತಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು; ನಿನ್ನ
ಕಿನ್ನರಿಗಳ ನುಡಿಯು ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸದು. 14 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೋಳು ಬಂಡೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು; ನೀನು
ಬಲೆಗಳನು್ನ ಾಕುವ ಸ್ಥಳ ಾಗುವಿ; ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನು್ನ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತೂರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ನಿನ್ನ ಪತನದ ಶಬ್ದಕೂ್ಕ, ಾಯಪಟ್ಟ ವರು
ಕೂಗು ಾಗಲೂ, ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಗು ಾಗಲೂ ದಿ್ವೕಪಗಳು ಅದರುವುದಿಲ್ಲವೇ? 16 ಆಗ
ಸಮುದ್ರ ದ 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. 17 ಇವರು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವನೆ್ನತಿ, ಾವಿಕರ ನಿ ಾಸವೇ, ಹೆಸರು ಾಸಿಯ ಪುರಿಯೇ, ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ
ಬಲಗೊಂಡ ನಗರಿಯೇ, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಾ ಾದಿ! ಸಮುದ್ರ ದ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಭ ಾಸ್ಪದ ಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ
ನಿ ಾಸಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಾ ಾದವು! 18 ಈ ನಿನ್ನ ಪತನದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕ ಾವಳಿಯು ನಡುಗುತ್ತದೆ; ನೀನು
ಇಲ್ಲ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಸಮುದ್ರ ದಿ್ವೕಪಗಳು ಾಬರಿ ಾಗುವವು.”
19 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾಳು ಊರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ, ನಿಜರ್ನ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಗೆ ತಂದು, ನೀನು ಜಲ ಾಶಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮ ಾ ಾಗರವನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು.
20 “ಪು ಾತನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ,
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿದ ಪೂವರ್ ಾಲದವರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು; ೌದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸದೆ, ನಿಜರ್ನ ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದವರ ಸಹ ಾಸದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸುವೆನು. 21 ನಿನ್ನ ನು್ನ ತೀ ಾ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವೆನು; ನೀನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವಿ; ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ನೀನು
ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

27
ತೂರಿನ ವೈ ಭವವೂ, ಾಶನವೂ
1 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು
ತೂರಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನೆ್ನತು್ತ, ಅದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, 3 ‘ಸಮುದ್ರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿ ಾಗಿ ಅನೇಕ ದಿ್ವೕಪಗ ಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುವ ನಗರಿಯೇ!’ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ತೂರೇ, ‘ ಾನು ಪರಿಪೂಣರ್ ಸುಂದರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ!
4 ನಿನ್ನ
ನೆಲೆಯು ಸಮುದ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ವೇ;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ನಿನ್ನ
ೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದರು.
5 ಸೆನೀರಿನ ತು ಾಯಿ ಮರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ರಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು ಮರವನು್ನ ತಂದರು.
6 ನಿನ್ನ ಹುಟು್ಟ ಗೋಲನು್ನ ಾ ಾನಿನ ಓಕ್ ಮರದಿಂದ
ಾ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 ಮೇಲ್ಕಟ್ಟ ನು್ನ ಎಲೀಷ ಕ ಾವಳಿಯ ಧೂಮ್ರ ರಕ್ತವಣರ್ಗಳಿಂದ ಚಿತಿ್ರ ತ ಾಗಿದೆ.
8 ಚೀದೋನಿನ, ಅ ಾರ್ದಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನಿನಗೆ ಹುಟು್ಟ ಾಕುವರು;
ತೂರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನ ವಿವೇಕಿಗಳು ನಿನ್ನ ಾವಿಕರು.
9 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೇ ಾಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಜಾಣರೂ ನಿನ್ನ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಾ್ದರೆ.
ಸಮುದ್ರ ದ ಸಕಲ ಾವೆಗಳ ಮತು್ತ ಾವಿಕರ ಸಮೇತ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ, ನಿನಗೆ ಸರಕುಗಳನು್ನ
ತಂದೊಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದರೆ.
10 ಾರಸಿಯರೂ, ಲೂದ್ಯರೂ, ಪೂಟ್ಯರೂ ನಿನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣವನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತೂಗಿಸಿದರು. ಇವರು ನಿನಗೆ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು!
11 ಅ ಾರ್ದಿನವರೂ ಮತು್ತ ಹೆಲೆಕರು ನಿನ್ನ ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಗಡ ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಗ ಾ್ಮದ ್ಯರು 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 ಾಮ್ರ ದ ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಸರಬ ಾಜು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
14
“ತೋಗಮರ್
ವಂಶದವರು
ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ,
ಕುದುರೆ
ಸ ಾರಿಗಳಿಂದಲೂ,
ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂತೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರ ನಡೆಸಿದರು. 15 ದೇ ಾನಿನವರು ನಿನ್ನ ವತರ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು;
ಅನೇಕ ದಿ್ವೕಪಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದವು; ಅವರು ದಂತ ಕೊಂಬು ಮತು್ತ,
ಕಪು ್ಪಮರಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು.
16 “ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸದ 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 ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದವರೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವತರ್ಕ ಾಗಿ ಮಿನಿ್ನೕಥಿನ
ಗೋದಿಯಿಂದಲೂ, ಖಂಡಸಕ್ಕರೆ*, ಜೇನು, ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧತೈ ಲದಿಂದಲೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾರ

ನಡೆಸಿದರು.
18 “ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸದ ವಸು್ತಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅ ಾ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
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.ಕಬಿ್ಬಣ, ಬಜೆ, ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ ಇವುಗಳು ನಿನಗೆ ಆಮ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. 20 ದೇ ಾನಿನವರು
ರಥಗಳ ಸ ಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟ ಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಅರಬರು
ಮತು್ತ ಕೇ ಾರಿನ ಪ್ರ ಾನರೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ವತರ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು; ಕುರಿಮರಿಗಳಿಂದಲೂ, ಟಗರುಗಳಿಂದಲೂ,
ಹೋತಗಳಿಂದಲೂ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿದ್ದರು.
22 “ಶೆಬದವರೂ ಮತು್ತ ರಗ್ಮ ದವರೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವತರ್ಕ ಾಗಿ,
ಎ ಾ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ
ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ದಿಂದಲೂ, ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರತ್ನ ಗಳಿಂದಲೂ, ಚಿನ್ನದಿಂದಲೂ ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಾ್ಯ ಾರ
ಾಡಿದರು. 23 ಾ ಾನ್, ಕನೆ್ನ, ಎದೆನ್ ಸ್ಥಳಗಳವರೂ, ಶೆಬ, ಅಶೂ್ಶರ್ ಕಿಲ್ಮದ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳವರೂ
ನಿನ್ನ ವತರ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು. 24 ಅವರು ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಿಗ ಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಕಸೂತಿಯ ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ನಿಲುವಂಗಿ
*

27:17 ಖಂಡಸಕ್ಕರೆ ಮೂಲ ಪದ ಪನ್ನ ಗ್.
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ದ ಾದ ಸರಕುಗಳನೂ್ನ, ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಲ ಾಗಿ ಬಿಗಿದ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳನೂ್ನ ತಂದರು.

25 †

ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗಿನ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹೊಗಳುವರು.
ನೀನು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಘನವುಳ್ಳವ ಾದೆ.
26 ಹುಟು್ಟ ಾಕುವವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮ ಾ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾ್ದರೆ; ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಗರದ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ.
27 ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯು, ನಿನ್ನ ವಸು್ತಗಳು, ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳು, ನಿನ್ನ
ಾವಿಕರು, ನಿನ್ನ ಅಂಬಿಗರು, ನಿನ್ನ
ಒಡಕುಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವವರು, ನಿನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಸಮಸ್ತ ಸೈ ನಿಕರು, ಅಂತು
ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಾಶದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ
ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವರು.
28 ನಿನ್ನ ಾವಿಕರ ಕೂ ಾಟಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ನಡುಗುವುವು.
29 ಹುಟು್ಟ ಾಕುವವರೆಲ್ಲರೂ, ಅಂಬಿಗರೂ,
ಸಮುದ್ರ ದ ಸಕಲ ಾವಿಕರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಇಳಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.
30 ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖದಿಂದ ಅರಚಿ, ತಲೆಗೆ ಧೂಳೆರಚಿಕೊಂಡು,
ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರ ಾಡಿ,
31 ನಿನ ಾಗಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು,
ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯಿಂದ ಗೋ ಾಡಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಕಿ್ಕಬಿಕಿ್ಕ ಅಳುವರು.
32 ಅವರು ರೋದನ
ಾಡು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಶೋಕ ಗೀತವನೆ್ನತಿ್ತ ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವರು,
‘ಸಮುದ್ರ ದ ನಡುವೆ ಾ ಾಗಿರುವ ತೂರಿಗೆ ಾವ ಪಟ್ಟಣ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ?’
33 ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳು ಸಮುದ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಟಿ ಹರಡಿಕೊಂಡವು, ಅವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸಿದಿ;
ನಿನ್ನ ಅ ಾರ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದಲೂ, ಾ್ಯ ಾರದ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ಭೂ ಾಜರನು್ನ ಸಮೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಿ.
34 ಈಗ

ಾದರೋ ನೀನು ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಾ ಾ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.
36 ಜ ಾಂಗಗಳ ವತರ್ಕರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ, ಸಿಳು್ಳ ಾಕು ಾ್ತರೆ;
ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ ಧ ್ವಂಸ ಾಗಿ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗಿರುವೆ.”

28
ತೂರಿನ ಅರಸನ ಅಹಂ ಾವವನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ತೂರಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಉಬಿ್ಬದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಆ ಾ,
ಾನೇ ದೇವರು, ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ;
ನೀನು ದೇವರಲ್ಲ, ಮನುಷ ್ಯ ನೇ. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾನನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ.
3 “ಇಗೋ, ನೀನು
ಾನಿಯೇಲನಿಗಿಂತಲೂ
ಾನಿ ಾಗಿರುವೆ ಾ; ನಿನಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾದುದು
ಾವುದೇ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಮರೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? 4 ನಿನ್ನ ಾನದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ
ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ, ಬಂ ಾರವನು್ನ
1

†

27:25 ಪ ಾರ್ಯ ಾ ಾಂತರ; ಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳು ಾಲು ಾ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು. ನೀನು
ಭತಿರ್ ಾಗಿ, ಸಮುದ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾರ ಾಗಿದೆ.
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ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
ಾನದಿಂದ ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ.*
ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯ ನಿಮಿತ್ತ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.”
6 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ.
“ನೀನು ನಿನ್ನ ನು್ನ 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 “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವರು; ಸಮುದ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರ
ಾಗೆ ನೀನು ಾಯುವಿ.
9 ನೀನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವರ ಎದುರಿಗೆ
ಾನು ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವೆ
ೕ? ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಸಂಹರಿಸುವವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲ, ನರ ಾ್ರ ಣಿಯೇ. 10 ನೀನು ಅನ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ಸುನ್ನತಿಹೀನರ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
11 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 12 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ತೂರಿನ
ಅರಸನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು, ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಸವರ್ಸುಲಕ್ಷಣ ಶಿರೋಮಣಿ, ಪೂಣರ್ ಾನಿ, ಪರಿಪೂಣರ್ಸುಂದರಿ. 13 ದೇವರ
5 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕ

ಉ ಾ್ಯ ನವನ ಾದ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲ ನೀನಿದೆ್ದ; ಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ ್ಯ ಾಗ, ಪಚೆ್ಚ, ಪೀತರತ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈ ಡೂಯರ್, ನೀಲ
ಗೋಮೇಧಿಕ, ಕೆಂಪು ಸ್ಫಟಿಕ, ಚಿನ್ನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ ಾಗಿದೆ್ದ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಈ ರತ್ನ ಗಳು
ನಿನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾದವು.
14 “ ‘ನೀನು ರೆಕೆ್ಕತೆರೆದು ನೆರಳು ನೀಡುವ ಕೆರೂಬಿ
ಾಗಿದೆ್ದ; ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆನು; ನೀನು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಗಳ ಕೆಂಡದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ವಿ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದೆ.್ದ 15 ನಿನ್ನ
ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧವು ಸಿಕು್ಕವ ತನಕ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ನಿದೋರ್ಷ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.
16 “ ‘ನಿನ್ನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಾ್ಯ ಾರದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ್ಕರವು ತುಂಬಿ ನೀನು ಾಪಿ
ಾದೆ. ಆದ ಾರಣ
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೇವರ ಪವರ್ತದಿಂದ ಅಪವಿತ್ರ ನೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟೆ್ಟ ನು; ೌದು, ನೆರಳು ನೀಡುವ ಕೆರೂಬಿಯೇ,
ಬೆಂಕಿಯ ಕಲು್ಲಗಳ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
17 “ ‘ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು; ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ
ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಳು
ಾಡಿಕೊಂಡೆ; ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅರಸರು ನೋಡುವಂತೆ
ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಾಕುವೆನು. 18 ನಿನ್ನ ಅ ಾರ ಾದ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದಲೂ, ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ
ಾ್ಯ ಾರದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಗಳನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಾನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದೆನು, ಅದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನುಂಗಿತು, ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೂದಿ
ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟ ನು. 19 ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಗತಿಗೆ ಬೆಚಿ್ಚ ಬೆರ ಾಗುವರು; ನೀನು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಶ ಾಗಿ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವೆ.’ ”
ಚೀದೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 21 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಚೀದೋನಿಗೆ
ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸು. 22 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ,
ಚೀದೋನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಗೊಳು್ಳವೆನು; ಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ
ತೀರಿಸಿ, ಾನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
23 ‘ ಾನು ಅದರಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಧಿಯನೂ್ನ, ಅದರ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಸಂ ಾರವನೂ್ನ ಉಂಟು
ಾಡುವೆನು, ಖಡ್ಗವು
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅದರ ನಡುವೆ ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು; ಆಗ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.
20

*

28:5 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕ ಾನದಿಂದ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು.

ಾ್ಯ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧ

ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಅಧಿಕ ಾನದಿಂದಲೂ

ಾ್ಯ ಾರದಿಂದಲೂ
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“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಚುಚು್ಚವ ಮುಳು್ಳ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಹೀನೈ ಸುವ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಂಬ ಕಂಟಕದ ಾಧೆಯು ಇನು್ನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಾನೇ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು”
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
24

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ

ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ‘ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿ ಹೋಗಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರನು್ನ
ಾನು ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನನ್ನ
ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗೆ
26 ಅಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಾನು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.
ಾ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.’ ”
25

29
ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯ ಾದ ದೈ

ೕಕಿ್ತಗಳು

1 ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ, ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ

ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ ಅವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಐಗುಪ ರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸು.
3 “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನೇ,
ನಿನ್ನ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು, ‘ಈ ನದಿ ನನ್ನದೇ,
ನನ ಾಗಿಯೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ದೊಡ್ಡ
ಸಳೆಯೇ, ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

“ ಾನು ನಿನ್ನ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಾಳ ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ನದಿಗಳ ಮೀನುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬೆನು್ನ ಚಿಪು ್ಪ ಗಳಿಗೆ
ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿ, ಆ ಮೀನುಗಳ ಸಹಿತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೈ ಲ್ ನದಿಯ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು
ಾಕುವೆನು.
5 ನಿನ್ನ ನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ನದಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಅರಣ್ಯ ದ ಾಲು
ಾಡುವೆನು;
ನೀನು ಬಯಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಿ; ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾರೂ ಹೂಣಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೇರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ;
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ, ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಆಗ ಐಗುಪ್ತದ ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯವರು.
ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ದಂಟಿನ ಊರುಗೋ ಾಗಿದ್ದರು.
7 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಡಲು, ನೀನು ಮುರಿದು ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಗಲನು್ನ ಚುಚಿ್ಚದೆ;
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, ಕೂಷಿನ ಮೇರೆಯವರೆಗೂ ತೀ ಾ ಾಳು
ಾಡುವೆನು.
11 “ ‘
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾದವೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಾವ ಪಶುವಿನ ಾದವೂ
12
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಟಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಜರ್ನ ಾಗಿರುವುದು.
ಾಳು ಬಿದಿ್ದರುವ ದೇಶಗಳ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನೂ್ನ
ಾಳು ಾಡುವೆನು;
ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗೆ ಅದರ
4
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ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಾಳುಬೀಳಿಸುವೆನು; ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು;
ಾನು ಐಗುಪ ರನು್ನ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ, ದೇಶದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸುವೆನು.’ ”
13 “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಐಗುಪ ರನು್ನ ಅವರು
ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವೆನು. 14 ಐಗುಪ್ತದ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಅವರ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಾದ ಪತೊ್ರ ೕಸ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅಲೆ್ಲೕ ಅವರು
ಕನಿಷ್ಠ ಾಜ್ಯ ದವ ಾಗಿರುವರು. 15 ಆ ಾಜ್ಯ ವು ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು; ಮಿಕ್ಕ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಾನು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಅದು ಇನು್ನ ತಲೆಯೆತ್ತದು; ಅದು ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇನು್ನ
ದೊರೆತನ ಾಡ ಾರದಂತೆ ಾನು ಅದನು್ನ ೕಣ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು. 16 ಐಗುಪ್ತವು ಇನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರ ಭರವಸೆ ಾಗದೆ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತು್ತವ ದೇವದೊ್ರ ೕಹದ ನೆನಪು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಇನು್ನ ಹುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಜಯಿಸಿದು್ದ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದ,
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 18 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೂರಿಗೆ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ತನ್ನ ಸೈ ನಿಕರಿಂದ ಅತಿ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ತಲೆ
ಬೋ ಾಗಿದೆ, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಹೆಗಲು ಸುಲಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆ ಮುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಟ್ಟ
ಶ್ರ ಮಕೆ್ಕ ಅವನಿ ಾಗಲಿ, ಅವನ ಸೈ ನಿಕರಿ ಾಗಲಿ ತೂರಿನಿಂದ ಪ್ರ ತಿಫಲವೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.” 19 ಹೀಗಿರಲು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ಅದರ ಜನಸಮೂಹವನೂ್ನ, ಅದರ ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ, ಅದರ
ಸುಲಿಗೆಯನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವನು; ಇದೇ ಅವನ ಸೈ ನ ್ಯಕೆ ್ಕ ಸಿಕು್ಕವ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗುವುದು. 20 ಅವನು ಸೈ ನ ್ಯ
ಸಮೇತ ಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರ ಮಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗಿ ಾನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
21 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶಕೆ್ಕ ಕೊಂಬನು್ನ
ಳೆಯಿಸಿ, ಆ ವಂಶದವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಾಯಿಯನು್ನ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗುವುದು.”
17

30

ಐಗುಪ್ತ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆ
1 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, 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;
ಅಲಿ್ಲ ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು* 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 ಾಜ್ಯ ದವರೂ ಐಗುಪ ರೊಂದಿಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು.’ ”
6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಆ ಾರ ಾದವರು ಬೀಳುವರು, ಅದರ ಶಕಿ್ತಯ ಅಹಂ ಾರವು ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದು;
ಅಲಿ್ಲ ನ ಜನರು ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನಿಂದ ಸೆವೇನೆಯವರೆಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
*

30:4 ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅಥ ಾ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳು.
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ಾ ಾ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 ್ಯ ರಿಗೂ ಸಂಕಟವು ಉಂಟಾಗುವುದು; ಇಗೋ, ಆ ದಿನ ಬಂತು!’ ”

ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈ ಯಿಂದ
ಐಗುಪ್ತದ ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವೆನು. 11 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಅತಿಭಯಂಕರ ಜ ಾಂಗದವ ಾದ ಅವನ ಸೈ ನಿಕರೊಡನೆ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಐಗುಪ್ತದ ಮೇಲೆ
ಕತಿ್ತ ಹಿರಿದು ದೇಶವನು್ನ ಹತ ಾದವರಿಂದ ತುಂಬಿಸುವರು. 12 ಾನು ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿ ದೇಶವನು್ನ
ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಗೆ
ಾರಿಬಿಡುವೆನು.
ೌದು, ದೇಶವನೂ್ನ, ಅದರಲಿ್ಲ ನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಅನ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾಳು ಾಡಿಸುವೆನು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.”
13 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ನೋಫಿನ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಡೆದು
ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವೆನು; ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ
ಾವ ಅರಸನೂ ಇರ ಾರನು; ಾನು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಭಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು. 14 ಾನು ಪತೊ್ರ ೕಸನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಚೋವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಡುವೆನು.
ನೋಪುರವನು್ನ ದಂಡಿಸಿ,
15 “ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೋಟೆ
ಾದ ಸೀನಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ನೋಪುರದ
16
ನಿ ಾಸಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು.
ಾನು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಕಿಚ್ಚನು್ನ ಹತಿ್ತಸಲು ಸೀನು ಾ್ರ ಣ
ಸಂಕಟಪಡುವುದು; ನೋಪುರವು ಭಂಗಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವುದು; ನೋಫಿನ ಮೇಲೆ ವೈ ರಿಗಳು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲೆ್ಲೕ
ಬೀಳುವರು.
17 “ಓನಿನ ಮತು್ತ ಪೀಬೆಸೆತಿನ ಯುವಕರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು; ಅಲಿ್ಲ ನ 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 ಐಗುಪ ರಿಗೆ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ
ತೀರಿಸು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
10 ಕತರ್

ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವನು
ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ,
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 21 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಾನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಕೈ ಯನು್ನ
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 ಕೈ ಗಳನು್ನ, ಅಂದರೆ
ಸರಿ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ, ಮುರಿದದ್ದನೂ್ನ ತೀ ಾ ಮುರಿದು ಬಿಟು್ಟ, ಖಡ್ಗವು ಅವನ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.
23 “ಐಗುಪ ರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದುರಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. 24 ಾನು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅವನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಫರೋಹನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಮುರಿಸಲು,
ಾಯದಿಂದ ಾ್ರ ಣ ಸಂಕಟಪಡುವವನಂತೆ ಫರೋಹನು ಆ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನರ ಾಡುವನು. 25 ಾನು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು; ಫರೋಹನ ಕೈ ಗ ಾದರೋ
ೕಲುಬೀಳುವವು; ಾನು
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಅವನು ಅದನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎತು್ತವನು. ಆಗ
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 26 “ ಾನು ಐಗುಪ ರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಚದುರಿಸಿ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದುರಿಸಿ ಬಿಡು ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು
ಬರುವುದು.”
20
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ಐಗುಪ್ತದೊಡೆಯನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಧ ್ವಂಸವು
ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ, ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾದ ಪ್ರ ಜೆಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸರಿಸ ಾನರು ಾರು?
3 ಆ ಾ, ಅಸಿ್ಸೕರಿಯವು ಲೆಬನೋನಿನ ಸುಂದರ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳುಳ್ಳ ದೇವ ಾರು ಆಗಿದೆ; ಅದರ ನೆರಳು
ದಟ್ಟ ಾಗಿದೆ, ಅದರ ಎತ್ತರವು ಬಹಳ,
ಅದರ ತುದಿಯು ದಟ್ಟ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲತು್ತ.
4 ಅದನು್ನ ಜಲಪ್ರ ಾಹಗಳು ಬೆಳೆಯಿಸಿದವು, ಮ ಾನದಿಯು ವೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿತು, ನದಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ನ
ಉ ಾ್ಯ ನವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದವು,
ಭೂಮಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳಿಗೂ ನದಿಯು ತನ್ನ ಾಲುವೆಗಳನು್ನ ನೀಡಿತು್ತ.
5 ಆದುದರಿಂದ ಆ ವೃ ಕ್ಷವು ಅಡವಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ;
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಬಿ್ಬದು್ದದರಿಂದ ಮತು್ತ ಹೆಚಿ್ಚನ ನೀ ಾವರಿಯಿದ್ದ ಾರಣ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು
ಅಧಿಕ ಾದವು. ಕೊಂಬೆಗಳು ಉದ್ದ ಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
6 ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದವು;
ಸಮಸ್ತ ಭೂಜಂತುಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ವು.
ಮ ಾಜ ಾಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದವು.
7 ಹೀಗೆ ಅದು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ನೀಳ ಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ
ಬೇರು ಾಕಷು್ಟ ನೀರಿನ ಆಸರೆ ಪಡೆದಿತು್ತ.
8 ದೇವರ ಉ ಾ್ಯ ನವನದಲಿ್ಲ ನ ದೇವ ಾರುಗಳು ಅದನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ;
ತು ಾಯಿ ಮರಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಸಮ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ಆಲದ ಮರಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಷು್ಟ
ದಪ್ಪ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ;
ದೇವರ ವನದಲಿ್ಲ ನ ಾವ ಮರವೂ ಅದರಷು್ಟ ರಮಣೀಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
9 ಾನು ಅದನು್ನ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆನು;
ದೇವರ ಉ ಾ್ಯ ನ ಾದ ಏದೆನಿನ ಸಕಲ ವೃ ಕ್ಷಗಳೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವು.”
10 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ವೃ ಕ್ಷವು ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ತನ್ನ
ತುದಿ
ೕಡಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ನೀಳ ಾದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು್ತ. 11 ಆದುದರಿಂದ ಾನು
ಅದನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದವನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಅದರ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ಅದನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಅದರ ದುಷ್ಟತ ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ ತಳಿ್ಳ ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ.
12 “ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದ ಅನ್ಯರು ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು
ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬಿದಿ್ದವೆ; ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಹಳ್ಳ ಗಳ
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 ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ತುದಿಯನು್ನ
ೕಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿಸದೆ, ನೀರನು್ನ ಹೀರುತ್ತಲೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರಲೆಂದು ಹೀ ಾಯಿತು.
ಅವೆ ಾ್ಲ ಮರಣದ ಾ ಾಗುವುವು, ಅಧೋಲೋಕವೇ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಗತಿ ಾಗುವುದು; ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದ ನರಜನ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುಂ ಾಗಿ ಸೇರುವವು.”
1
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ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ವೃ ಕ್ಷವು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು
ದುಃಖವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವೆನು. ಅದರ ವಿ
ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಮ ಾ ನದಿಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ, ನದಿಗಳನು್ನ
ತಡೆದುಬಿಟೆ್ಟ ನು, ಜಲಪ್ರ ಾಹವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು; ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಲೆಬನೋನು ಗೋಳಿಡುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು,
ಭೂಮಿಯ ಸಕಲ ವೃ ಕ್ಷಗಳು ಆ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಕುಗಿ್ಗಹೋದವು. 16 ಾನು ಅದನು್ನ ಪೆ್ರ ೕತಗಳ
ತೆಗೆ
ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಟಾ್ಟ ಗ, ಅದು ಬಿದ್ದ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಡುಗಿದವು ಮತು್ತ
ಅಧೋಲೋಕದ ಾ ಾದ ಏದೆನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳು, ಲೆಬನೋನಿನ ಉತ್ತ ೕತ್ತಮ ಾದ ವೃ ಕ್ಷಗಳು,
ಅಂತು ನೀ ಾವರಿಯ ಸಕಲ ವನಸ್ಪತಿಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ ಸಂತೈ ಸಿಕೊಂಡವು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಅದಕೆ್ಕ ತೋಳಿನ
ಬಲ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅದರ ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿದವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು,
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ
ತೆಗೆ ಸೇರಿದರು.
18 “ಇಂ ಾ ವೈ ಭವದಿಂದಲೂ, ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ನೀನು ಏದೆನಿನ ವೃ ಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರುವೆ? ಆದರೂ ನೀನು ಏದೆನಿನ ವೃ ಕ್ಷಗ ಂದಿಗೆ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ, ಸುನ್ನತಿಹೀನರ
ನಡುವೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಸಂಗಡ ಮಲಗುವಿ. ಫರೋಹನೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಜೆಗಳೂ ಇದೇ
ಗತಿಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
15 ಕತರ್

32
ಫರೋಹನಿ ಾಗಿ ಶೋಕ ಗೀತೆ
ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾದ) ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ, ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ
2 ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
‘ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಿಮಿಂಗಿಲದ
ಾಗಿರುವೆ.
ನೀನಿದ್ದ ನದಿಗಳನು್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ನೀರನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳಿಂದ ಕಲಕಿ, ಜ ಾಂಗಗಳ
ಹೊಳೆಗಳನೂ್ನ ತುಳಿದು ಬದಿ ಾಡಿದೆ.’ ”
3 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಮೇಲೆ ಾನು ನನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವರು.
4 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾಕಿಬಿಡುವೆನು;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಎಸೆದು ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಗುವಂತೆ
ಾಡಿ, ಸಮಸ್ತ
ಭೂಜಂತುಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು.
5 ನಿನ್ನ
ಾಂಸವನು್ನ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕಿ, ಆ ನಿನ್ನ ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ ಹೆಣಗಳ ಾಶಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.
6 ನಿನ್ನ ರಕ್ತಪ ್ರ ಾಹದಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ತನಕ ತೋಯಿಸುವೆನು;
ಹಳ್ಳ ಗಳು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬುವವು.
7 ಫರೋಹನನೇ, ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ನಂದಿಸು ಾಗ, ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿ,
ಅಲಿ್ಲ ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ ಮಸುಕು ಾಡಿ, ಸೂಯರ್ನನು್ನ
ೕಡದಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವೆನು, ಚಂದ್ರ ನೂ
ಪ್ರ ಾಶಿಸನು.
8 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಮಿನುಗುವ ಸಕಲ
್ಯೕತಿಗಳನೂ್ನ ಾನು ಮಸುಕು ಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಕತ್ತಲು ಾಡುವೆನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 “ ಾನು ನಿನ್ನ ಾಶದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮುಟಿ್ಟ ಸು ಾಗ,
ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು. 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 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ
ತನ್ನ ಾ್ರ ಣದ ಬಗೆ್ಗ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ನಡುಗುವನು.”
1 (ಯೆಹೋ
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ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಅತಿಭಯಂಕರ ಜ ಾಂಗದವ ಾದ ಬಲಿಷ್ಠರ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಐಗುಪ್ತದ ಮಹತ್ತನು್ನ ಾಶ ಾಡುವರು.
ಅದರ ಜನ ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವುದು.
13 ಾನು ಬಹು ಪ್ರ ಾಹಗಳ ತೀರದಲಿ್ಲ ನ ಪಶುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶಪಡಿಸುವೆನು;
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾ ಾಗಲಿ, ಾವ ಪಶುವಿನ ಗೊರ ಾಗಲಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆಗ ಆ ನೀರು ತಿಳಿ
ಾಗುವಂತೆಯೂ, ಆ ಪ್ರ ಾಹಗಳು ಎಣೆ್ಣಯ ಾಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆಯೂ
ಾಡುವೆನು”
ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15 “ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದ ಸೊತ್ತನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಧ ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ,
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲ ನ ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
16 ಪ್ರ ಾಪಿಸುವವರು ಈ ಶೋಕ ಗೀತವನೆ್ನತ್ತಲಿ; ಜ ಾಂಗಗಳ ಯುವತಿಯರು ಹೀಗೆ ಗೋ ಾಡಲಿ;
ಐಗುಪ್ತ ಾ್ಕಗಿಯೂ,
ಅಲಿ್ಲ ನ ಬಹು ಪ್ರ ಜೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ದುಃಖಿಸಿ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಲಿ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
12

11 ಕತರ್

ಫರೋಹನ ಾ ಾಳಪ್ರ ವೇಶ
(ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಸೆರೆ ಾದ) ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ, ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,
18 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿ,
ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಘನ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳವರನೂ್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ, ಪೆ್ರ ೕತಗಳ
ತೆಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಡು.
19 ಐಗುಪ ವೇ, ನೀನು ೌಂದಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೆ ಹೋಲುವೆ? ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿಹೀನರ
ಸಂಗಡ ಮಲಗು.
20 ಅವರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು. ಐಗುಪ್ತವೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೂಹವೂ ಕತಿ್ತಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
21 ಾ ಾಳದೊಳಗಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಶೂರರು ಅದನೂ್ನ, ಅದರ ಸ ಾಯಕರನೂ್ನ ನೋಡಿ,
‘ಇವರು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿಯೂ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವ ಾಗಿಯೂ ಇಳಿದು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ’
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
22 ಅಶೂ್ಶರವೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ. ಆ ಜನರ ಗೋರಿಗಳು ಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಹೃ ತರು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು.
23 ಅವರ ಗೋರಿಗಳು ಅಧೋಲೋಕದ ಅ ಾಧ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ; ಸಂಹೃ ತ ಾ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 ಸಂಹೃ ತರು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು;
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಪೆ್ರ ೕತಗಳ 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,
ಪೆ್ರ ೕತಗಳ
ತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಸಂಹೃ ತರ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ಏ ಾಮಿಗೆ ಸ್ಥಳವು
ಏ ಾರ್ ಾಗಿದೆ.
17
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ಅಲಿ್ಲ ಮೆಷೆಕ್ ತೂಬಲ್ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಸಮೂಹವು ಅಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ; ಆ ಪ್ರ ಜೆಗಳ 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 ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೋ ಅವರ ನಡುವೆ
ಮೆಷೆಕಿನವರೂ ತೂಬಲಿನವರೂ ಒರಗದೆ ಹೋಗುವರೇ?
28 ಐಗುಪ ವೇ, ನೀನು ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಗಿ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ನಡುವೆ ಮಲಗುವೆ!
29 ಅಲಿ್ಲ ಎದೋಮು, ಅದರ ಅರಸರೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗ ಾಗಿದು್ದ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಸಂಗಡ ಬಿದಿ್ದರು ಾ್ತರೆ; ಸುನ್ನತಿಹೀನರೊಡನೆ ಪೆ್ರ ೕತಗಳ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿ ಾ್ದರೆ.
30 “ಉತ್ತರ ದೇಶದ ಸಕಲ ಪ್ರ ಭುಗಳೂ ಸಮಸ್ತ ಮತು್ತ ಚೀದೋನ್ಯರೂ ಸಂಹೃ ತರೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದು
ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ಭಯಂಕರ ಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ೌಯರ್ಕೆ್ಕ ಾಚಿಕೊಂಡು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ಮಧೆ್ಯ
ಸುನ್ನತಿಹೀನ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ, ಪೆ್ರ ೕತಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 31 ಫರೋಹನು
ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ಜೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದುವನು;
ೌದು,
ಫರೋಹನೂ ಮತು್ತ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದ ಅವನ ಸಕಲ ಸೈ ನಿಕರೂ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದುವರು” ಇದು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 32 “ಇಗೋ, ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಫರೋಹನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ಜೆಯೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ಮಧೆ್ಯ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರ ನಡುವೆ
ಮಲಗುವರು” ಎಂಬುದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
26

33

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾವಲು ಾರ ಾದ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ ಾನು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬೀಳ ಾಡು ಾಗ, ಆ ದೇಶದವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಆರಿಸಿ, ತಮಗೆ ಾವಲು ಾರನ ಾ್ನ ಗಿ 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 ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಆದರೆ
ಾವಲು ಾರನು ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗವನು್ನ ನೋಡಿಯೂ, ಕೊಂಬನೂ್ನದದೆ, ಸ್ವಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ,
ಖಡ್ಗವು ಬಿದು್ದ ಆ ಜನರೊಳಗೆ
ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಾಶ ಾಡಿದರೆ, ತನ್ನ ಅಧಮರ್ದಲೆ್ಲೕ ಾಶಗೊಂಡ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾವಲು ಾರನನೆ್ನೕ ಹೊಣೆ ಾಡುವೆನು.’
7 “ಆದುದರಿಂದ ನರಪುತ್ರ ನೇ,
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಾವಲು ಾರನ ಾ್ನ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ದೂತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು.
8 ಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದುಷ್ಟ ನೇ, ‘ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಯುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ, ನೀನು ಆ ದುಷ್ಟ ನನು್ನ
ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದಲೇ
ಾಯಬೇ ಾಗುವುದು; ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾದ ನಿನಗೆ ಾನು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು. 9 ಆದರೆ ನೀನು
ದುಷ್ಟ ನನು್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಲು, ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅದನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ
ಅಪ ಾಧದಲೆ್ಲೕ ಾಯುವನು; ನೀನೋ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
1 ಯೆಹೋವನು ಈ

ಾವಲು ಾರನ ಸಂದೇಶ
“ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ಅ
್ಯ ೕ, ನಮ್ಮ ದೊ್ರ ೕಹಗಳ ಮತು್ತ
ಾಪಗಳ ಾರವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದೆ; ಅವುಗಳಿಂದ ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ; ಾವು ಹೇಗೆ
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ಬದುಕುವೆವು? ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ.
ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ದುಷ್ಟ ನ ಾವಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ; ಅವನು ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರೇ ನೀವು
12 ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಏಕೆ ಾಯಬೇಕು?’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ನೀತಿವಂತನು ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ ನೀತಿಯು ಅವನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ದುಷ್ಟ ನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಲಿ್ಲ, ಅವನ ಾಪವು ಅವನನು್ನ ಬೀಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನೀತಿವಂತನು
ಾಪ ಾಡಿದಲಿ್ಲ ಅವನ ನೀತಿಯು ಅವನನು್ನ ಬದುಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಾನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬದುಕುವಿ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಾಪ
ಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಾಡಿದ
ಾವ ಸುಕೃ ತ ್ಯ ವೂ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಾಡುವ
14
ಾಪದಿಂದಲೇ ಅವನು ಾಯುವನು.
ಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಯುವಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ತನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೆ, 15 ಆ ದುಷ್ಟ ನು
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. 19 ದುಷ್ಟ ನು ತನ್ನ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬದುಕುವನು. 20 ಆದರೆ ನೀವು,
‘ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವು ಸಮವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆನು.”
11

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನದ ವಿವರಣೆ
ಾವು ಸೆರೆ ಾದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ, ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವನೊಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪಟ್ಟಣವು ಶತು್ರ ವಶ ಾಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಅವನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ, ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಹಸ್ತಸ ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಪರವಶ ಾಗಿರಲು, ಯೆಹೋವನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ
ತನಕ ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ; ೌದು, ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದಿತು್ತ, ಾನು ಮೂಕ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 23 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 24 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸೀಮೆಯ ಾಳು
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾ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.
25 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ರಕ್ತದಿಂದ
ಕೂಡಿದ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಲ್ಲವೇ?
ವಿಗ್ರ ಹಗಳ 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
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಾನಭಂಗ ಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ; ನಿಮ್ಮಂಥವರು ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?” 27 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾಳು ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಖಡ್ಗವು ಹತಿಸುವುದು; ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ
ಾನು ಮೃ ಗಗಳಿಗೆ ತುತು್ತ ಾಡುವೆನು; ಗುಹೆ ದುಗರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಾ್ಯ ಧಿಯು ಾಯಿಸುವುದು.
28
ಾನು ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು, ಅದರ ಶಕಿ್ತಯ ಅಹಂ ಾರವು ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳು ಾ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 29 ಅವರು
ನಡೆಸಿದ ಬಹು ದು ಾಚಾರಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು”
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ದೃ ಢ ಾಗುವುದು.
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ನರಪುತ್ರ ನೇ, “ನಿನ್ನ ಜನರು ಗೋಡೆಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ
ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಾತೇನು ಕೇ ೕಣ
ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 31 ಶ್ರ ದೆ್ಧ ಇರುವ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಕೈ ಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಾಯಿಂದ
ಬಹುಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಮನಸೊ್ಸೕ ಾವು ದೋಚಿಕೊಂಡದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
32 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ಾತು ಅವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಾರನು ಾದ್ಯ ವನು್ನ ಜಾಣತನದಿಂದ ಾರಿಸಿ,
ಮಧುರ ಸ್ವರದಿಂದ ಾಡುವ ಪೆ್ರ ೕಮಗೀತೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ; ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ
33
ಕೈ ಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ ಸಂಭವಿಸು ಾಗ, ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”
30
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೆಂಬ ಮಂದೆಯ ಕುರುಬರ ಾ್ವಥರ್ತೆ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮಂದೆಯ
ಕುರುಬರಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಅ
್ಯೕ, ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕುರುಬರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದು ಕುರುಬರ ಧಮರ್ವಲ್ಲ ೕ? 3 ನೀವು ಕೊಬಿ್ಬ ನ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ,
ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಕುತಿ್ತೕರಿ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತೕರಿ; ಆದರೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4 ನೀವು ದುಬರ್ಲ ಾದವುಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರೋಗದವುಗಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾ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 ಹೋದವು; ಚದುರಿ ಹೋಗಿ, ಾಡಿನ ಸಕಲ ಮೃ ಗಗಳಿಗೆ
ತು ಾ್ತದವು. 6 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಎತ್ತರ ಾದ ಪ್ರ ತಿ
ಂ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 ಮೃ ಗಗಳಿಗೆ ತು ಾ್ತದವು,
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದೆ ಬಯಲಿನ ಮೃ ಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರ ಾಯಿತು, ನನ್ನ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ,
ಅವರು ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.”
9 “ ‘ಆದ ಾರಣ, ಕುರುಬರೇ, ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, 10 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ, ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ಕುರುಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ
ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು; ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು;
ಆ ಕುರುಬರು ಇನು್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಆ ಾರ ಾಗಿ, ಅವರ
ಾಯಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ರ ಸುವೆನು.”
1

ಯೆಹೋವನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು
“ ‘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.
13 “ ‘ “ಜ ಾಂಗಗಳ ವಶದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಹಳ್ಳ ಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮೇಯಿಸುವೆನು. 14 ಅವುಗಳನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮೇವಿನಿಂದ ಮೇಯಿಸುವೆನು; ಅವುಗಳ ಹುಲು್ಲ ಾವಲು
11
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲರುವುದು; ಅವು ಒಳೆ್ಳಯ ಮಂದೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
15
ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ಮೇವನು್ನ ಮೇಯುವವು.
ಾನೇ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿ,
ಾ ಾಗಿ ಮಲಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 16 “ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ಹುಡುಕುವೆನು, ಓಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮಂದೆಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು, ದುಬರ್ಲ ಾದದ್ದನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು, ಮುರಿದ
ಅಂಗವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು; ಬಲಿತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ *ಸಂಹರಿಸುವೆನು; ಾನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯದಂಡನೆ
ಎಂಬ ಮೇವನು್ನ ತಿನಿ್ನ ಸುವೆನು.”
ದುಬರ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರ ಬಲರ ಹಿಂಸೆ
“ ‘ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಹಿಂಡೇ,
ಇಗೋ,
ಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನ ಕುರಿಮೇಕೆಗಳಿಗೂ, ಟಗರುಹೋತಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯ ವತಿರ್ ಾ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 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.”
17

ದೇವರ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
‘ನನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಾಯಲಿಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ನೇ ಕುರುಬನನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನೆಂಬ
ಆ ಕುರುಬನು ಅದನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು; ೌದು, ಅದರ ಕುರುಬ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಮೇಯಿಸು ಾ್ತ ಬರುವನು.
24 ಯೆಹೋವ ಾ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; ದುಷ್ಟ ಮ ೃ ಗಗಳು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನಿ್ನರದಂತೆ ಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಜನರು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು, ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರ ಸುವರು. 26 ಾನು ಅವರನೂ್ನ, ನನ್ನ ಪವರ್ತದ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಸುಖಪಡಿಸುವೆನು;
ಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು; ದಿ ಾ್ಯ ಶೀ ಾ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 ದೃ ಢ ಾಗುವುದು.
28 “ ‘ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯ ಜನರು ಸೂರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಡು ಮೃ ಗಗಳು ಅವರನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು
ಾರಿಗೂ ಹೆದರದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು. 29 ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ
ಫಲವೃ ಕ್ಷಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವೆನು, ಾಮವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಇನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು
ಅನ್ಯ ಜನರ ತಿರ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
30 “ ‘ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ತ
್ಮಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದೕನೆಂತಲೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವ ಾದ ಾವು ತನ್ನ ಜನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 31 “ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು, ನನ್ನ ಮೇವಿನ ಮಂದೆಯ ಕುರಿಗಳು; ನರ ಾ್ರ ಣಿಗ ಾದ ನಿಮಗೆ ಾನು
ದೇವರು ಎಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.”
23 “

*
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ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, 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 ಕೈ ಯೆತಿ್ತ
ಅದನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು. 4 ಾನು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ನೀನು ಾ ಾಗುವಿ; ಆಗ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
5 “ ‘ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ದೀಘರ್ ದೆ್ವೕಷವಿಟು್ಟ, ಅವರ ಅಪ ಾಧದ ಕಡೆಯ
ಾಲದಲಿ್ಲ
ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯ ಾಯಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ. 6 ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿ
ಾಡುವೆನು, ರಕ್ತದ ಕೋಡಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟ ವುದು; ನೀನು
ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಸದೆ ಹೋದ ಾರಣ ರಕ್ತಪ ್ರ ಾಹವೇ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಹತು್ತವುದು’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7 “ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟ ವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ
ಹೋಗುವವರನೂ್ನ, ಬರುವವರನೂ್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವೆನು. 8 ಅದರ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನಿನ್ನವರ ಹೆಣಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸುವೆನು; ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರು ನಿನ್ನ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ, ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ, ಹಳ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು.
9 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ 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
ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ, 11 “ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವರ
ಮೇಲಿಟ್ಟ ಕೋಪಕೂ್ಕ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚ ಗೂ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಾನು ಅವರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.
ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಾ, ಾ ಾದವು! ನಮಗೆ ತು ಾ್ತಗಿವೆ ಎಂದು ಾಡಿದ
ದೂಷಣೆಗಳು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 13 ನಿನ್ನವರು ಾಯಿ
ತೆರೆದು, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಡಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”
1 ಯೆಹೋವನು

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

36

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದಿನ ೌ ಾಗ್ಯ ವೂ
1 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 2 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,
ಶತು್ರ ವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಿ, “ಆ ಾ!”
ಎನು್ನ ಾ್ತ, ಈ ಪು ಾತನ ದುಗರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ವಶ ಾಗಿವೆ’ ”
3 ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಯಿತು, “ ‘ಅ
್ಯೕ, ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತುಳಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾ ಾದ ನೀವು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರ ವಶ ಾಗಿದು್ದ, ಹರಟೆ ಾರರ ಾಯಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ಜನರ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಆದ ಾರಣ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೂ, ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೂ,
ತೊರೆತಗು್ಗಗಳಿಗೂ,
ಾಳುಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೂ, ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು
ಅಣಕಿಸುವ ಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ, 5 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾದ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ,
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ಆ ಾ, ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ಾ್ವ ಸ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದ ಆನಂದಪಟ್ಟ ವರೂ,
ಅದನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಸೂರೆಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟವರೂ ಆದ ಎದೋಮಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ,
ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೂ್ನ ಾನು ರೋಷದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯು ಾ್ತ ಶಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.’
6 ಹೀಗಿರಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಾದ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಅದರ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ, ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ,
ತೊರೆತಗು್ಗಗಳಿಗೆ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ. ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ಾ!
ಾನು ಕೋ ೕದೆ್ರ ೕಕದಿಂದಲೂ, ರೋ ಾವೇಶದಿಂದಲೂ ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀವು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ
ಅವ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ!’ 7 ಆದ ಾರಣ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ
ಸುತ್ತಣ ಆ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳೇ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ
ಎಂದು ಕೈ ಯೆತಿ್ತ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಹರಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಫಲಕೊಡುವವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯು
ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ. 9 ಇಗೋ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನು; ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನೀವು ಉತು್ತ,
ಬಿತು್ತವಿರಿ. 10 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು ಜನರು ಅಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು;
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನಭರಿತ ಾಗುವವು, ಾಳು ನಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏಳುವವು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು
ಜನರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ವೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು; ಅವು ಹೆಚಿ್ಚ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವವು;
ದಲಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ,
ದಲಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಉತ್ತಮ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ದೃ ಢ ಾಗುವುದು. 12 ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯೇ, ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಜನ ಸಂಚಾರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು; ನೀನು ಇನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.’ ”
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು ನರಭಕ್ಷಕ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ” ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಯು್ಯ ಾ್ತರೆ. 14 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು ನರಭಕ್ಷಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ
ಇನು್ನ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರ ಧಿ ಾ್ಕರವನು್ನ ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಿಸೆನು; ನೀನು
ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಇನು್ನ ಅವ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸದಿರುವಿ; ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯು ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇನು್ನ
ನೀನು ಾರಣ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
13

16 ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 17 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್, ದು ಾಚಾರಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು; ಅವರ ನಡತೆಯು ಮುಟಿ್ಟ ನ ಅಶುದ್ಧತ ್ವದ ಾಗಿತು್ತ. 18 ಅವರು ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದ 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 ಪ್ರ ಜೆಗಳು, ಆತನ ದೇಶದಿಂದ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ’
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡುವರು. 21 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ವಂಶದವರು ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಸೇರಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ
ಕುರಿತು ಮನಮರುಗಿದೆನು.”
22 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ 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.

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 36:24

1219

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 37:6

“ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಸಕಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
25 ಆಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಾದ ನೀರನು್ನ
್ರ ೕ ಸಲು ನೀವು
ನಿಮರ್ಲ ಾಗುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂದಲೂ, ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವೆನು. 26 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸುವೆನು; ಕ ಾ್ಲದ ಹೃ ದಯವನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು, ಮೃ ದು ಾದ ಹೃ ದಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು. 27 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ, ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವ ಾಗೆ
ಾಡುವೆನು. ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವಿರಿ. 28 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವಿರಿ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 29 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧತ ್ವ ಗಳಿಂದಲೂ ರ ಸಿ, ಬೆಳೆ
ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ, ಅದನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು; ನಿಮಗೆ ಾಮವನು್ನ ಇನು್ನ ಬರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
30 ನೀವು ಾಮ ದೇಶದವರೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳು ಇನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಂದಿಸದಂತೆ, ಾನು ಮರದ ಹಣ್ಣ ನೂ್ನ,
ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು. 31 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್, ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.”
32 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಈ ರಕ್ಷಣ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ
ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಗೆ
ಲಜೆ್ಜಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಾಚಿಕೆಪಡಿರಿ.”
33 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದೆ ಾ್ಲ ಶುದಿ್ಧ
ಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು, ಾಳು ನಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು
ಏಳುವವು. 34 ಾದು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾಳುಬಿದು್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುವರು. 35 ಆಗ
ಜನರು, ‘ ಾ ಾಗಿದ್ದ ಈ ದೇಶವು ಏದೆನ್ ಉ ಾ್ಯ ನದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಬಿದು್ದಹೋಗಿ ಾ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಜನಭರಿತ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 36 ಯೆಹೋವ ಾ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 ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಅಂದರೆ ಅವರ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ಹಿಂಡಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವೆನು. 38 ಮೀಸ ಾದ ಮಂದೆಯಂತೆ, ಹಬ್ಬ ಗಳಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದು ಸೇರುವ ಹಿಂಡಿನ ಾಗೆಯೂ ಇರುವರು. ಆದ ಾರಣ ಮನುಷ ್ಯರು ಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿಂಡುಹಿಂ ಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”
24

37
ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ಪುನಜೀರ್ವನ
1 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಪರವಶ ಾಗಲು, ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ನು್ನ 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 “ನರಪುತ್ರ ನೆ, ಈ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಬರಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಾನು, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟ ನು.
4 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದನು, “ನೀನು ಈ ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಿ, ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
‘ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ’. 5 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ಇಗೋ, ಾನು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾ್ವ ಸವನು್ನ ಊದುವೆನು; ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ. 6 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ನರಗಳನು್ನ ಹಬಿ್ಬ ಸಿ, ಾಂಸವನು್ನ ತಂದು, ಚಮರ್ವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ವ ಸವನು್ನ ತುಂಬುವೆನು; ಆಗ
ನೀವು ಬದುಕಿ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.’ ”
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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, ಾ್ವ ಸ ಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ.
9 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಾ್ವ ಸಕೆ್ಕ ನುಡಿ, ‘ಓ ಾ್ವ ಸವೇ,’ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಚತುದಿರ್ಕು್ಕಗಳಿಂದ ಬೀಸಿ, ಈ ಹತಶರೀರಗಳು ಬದುಕುವಂತೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಊದು.’ ” 10 ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಾನು ನುಡಿದು, ಾ್ವ ಸ ಊದಿದೆ. ಇಗೋ, ಉಸಿರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಬಂದಿತು, ಅವು ಬದುಕಿದವು, ಾಲೂರಿ ನಿಂತವು, ಅತ್ಯಂತ ಮ ಾ ಸೈ ನ ್ಯ ಾದವು.
11 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
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 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತರುವೆನು. 13 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಅವುಗ ಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ದೃ ಢ ಾಗುವುದು. 14 ಾನು ನನ್ನ ಾ್ವ ಸವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಊದಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬದುಕಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು; ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇದನು್ನ
ನುಡಿದು, ನಡೆಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೂ ಯೆಹೂದವೂ ಒಂದೇ ಾಜ್ಯ ಾಗುವುದು
ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 16 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಒಂದು
ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದು್ದ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರದು
ಎಂದು ಬರೆದು, ಇನೊ್ನಂದು ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫಿನದು, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನದು,
ೕಸೇಫಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರದು ಎಂದು ಬರೆ. 17 ಆ ಮೇಲೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾಗುವಂತೆ ಅವೆರಡನೂ್ನ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಉದ್ದ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಡಿ.
18 “ನಿನ್ನ ಜನರು, ‘ಇದೇನು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ೕ’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
19 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಇಗೋ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಹಿಡಿದಿರುವ ದಂಡವನು್ನ ಅಂದರೆ
ೕಸೇಫಿನ ಮತು್ತ
ೕಸೇಫಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಕೋಲನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದು, ಯೆಹೂದದ
ಕೋಲಿಗೆ ಉದ್ದ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅವೆರಡನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಕೋಲ ಾ್ನ ಗಿ ಹಿಡಿಯುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳು.
20 ಹೇಳು ಾಗ ನೀನು ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವ ಕೋಲುಗಳು ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರಲಿ.’ ” 21 ಇದನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ವಶ ಾಗಿರುವ
ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟ ಗೂಡಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದು ತರುವೆನು. 22 ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಒಬ್ಬ ನೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಜ ಾಗಿರುವನು. ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಎರಡು ಜ ಾಂಗದವ ಾಗಿಯೂ,
23 ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಂ ಾಗಲಿ, ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂ ಾಗಲಿ,
ಭಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ದವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವ ದು ಾಚಾರದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅಶುದ್ಧ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಾಪ ಾಡಿ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ದೇವದೊ್ರ ೕಹದಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು. ಅವರು ನನಗೆ
ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವರು, ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
24 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ
ಾಜ ಾಗಿರುವನು; ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ನೇ
ಾಲಕನಿರುವನು ಮತು್ತ ಅವರು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
25 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಆಚರಿಸುವರು.
ಾ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 ಾ
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ಅರಸ ಾಗಿರುವನು.
ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಅದು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು. ಾನು ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ವೃ ದಿ್ಧ ಾಡಿ, ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಅವರ
ನಡುವೆ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. 27 ೌದು, ನನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನವು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವುದು;
ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವರು. 28 ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವು
ಅವರ ಮಧೆ್ಯ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರು ಾಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆನೆಂದು
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
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ಗೋಗನ ವಿರುದ್ಧ ದೈ ೕಕಿ್ತ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು, 2 “ನರಪುತ್ರ ನೇ, 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 ಪ್ರ ಭು ಾದ ಗೋಗನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಸಿ, ನಿನ್ನ ದವಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ವನೂ್ನ, ಕುದರೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಕುದರೆ ಸ ಾರರನೂ್ನ ಮುಂದೆ ತರುವೆನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾ ತರ ಾದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟರುವರು,
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಖೇಡ್ಯ ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳುಳ್ಳ ಮ ಾಸಮೂಹವನು್ನ ತರುವೆನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಹಿಡಿದಿರುವರು. 5 ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾರಸಿಯರು, ಕೂಷ ್ಯರು, ಪೂಟ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಗು ಾಣಿ ಮತು್ತ
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣಗಳು ಇದ್ದವು. 6 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಗೋಮೆರ್ ಮತು್ತ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರನೂ್ನ,
ತೋಗಮರ್ದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
7 “ ‘ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು! ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ತಂಡಗ
ಡನೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೋ; ನೀನು
ಅವರ ದಂಡ ಾಯಕ ಾಗಿರು. 8 ಬಹಳ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ; ಕೆಲವು
ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ದೇಶಕೂ್ಕ,
ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
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.’ ”
10 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆಗ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟು್ಟ ವವು
ಮತು್ತ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ
ೕಚನೆಯನು್ನ ಾಡುವಿ. 11 ಆಗ ನೀನು, ‘ಆ ಾ, ಾನು ೌಳಿಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ
ಹಳಿ್ಳ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶವನು್ನ ನುಗಿ್ಗ, ಅಗುಳಿ,
ಾಗಿಲು, ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ
12 ಸುಲಿಗೆಯನು್ನ, ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ
ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು’ ಅಂದುಕೊಂಡೆ.
ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ, ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದು್ದ ಜನಭರಿತ ಾದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ
ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧನ ಕನಕ
ದ ಾದ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಭೂಮಿಯ
13 ಶೆಬದವರೂ,
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಹತಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಕುತಂತ್ರ ವನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವಿ.
ದೆ ಾನಿನವರೂ, ಾಷೀರ್ಷಿನ ವತರ್ಕರೂ, ಅದರ ಸಿಂಹ ಾ್ರ ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ನೀನು
ಸೂರೆ ಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಬಂದಿ
ೕ?
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು, ಧನ ಕನಕ
ಮುಂ ಾದ ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ, ಅ ಾರ ಾದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿನ್ನ ತಂಡವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಾ?’ ” ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
14 ಹೀಗಿರಲು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಗೋಗನಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ನೆಮ್ಮದಿಯು ನಿನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 15 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಶ್ವಬಲದ ಮ ಾಸೈ ನ ್ಯ ಾಗಿ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗ ಡನೆ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಿ. 16 ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ, ಾಮುರ್ಗಿಲಿನಂತೆ ದೇಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವಿ; ಗೋಗನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಾಶದಿಂದ
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ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗುವಂತೆ
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾನು ಾಲಕೆ್ಕ ನನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ ಾಡುವೆನು.’ ” 17 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಹು ವಷರ್
ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತ, ಾನು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ;
ಾನು ಅವರ ಮೂಲಕ ಮುಂತಿಳಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ.
ಗೋಗನಿ ಾದ ಶಿ
ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಗೋಗನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾನು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬುಸುಗುಟು್ಟವೆನು. 19 ಾನು ರೋಷದಿಂದ ಮತು್ತ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಯು ಾ್ತ ಹೀಗೆ
ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ‘ಆ ಾ, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮ ಾಕಂಪನ ಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.
20 ಆಗ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೀನುಗಳು, ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳು, ಾಡುಮೃ ಗಳು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳು,
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; ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕತಿ್ತಯೂ ಅವನ ಸಹೋದರನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 22 ಾನು ಗೋಗನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಅವನನು್ನ ಾ್ಯ ಧಿಗೂ, ಾವಿಗೂ
ಗುರಿ ಾಡಿ, ಾನು ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ ದಂಡುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ, ದೊಡ್ಡ ಆನೆಕಲು್ಲ, ಬೆಂಕಿ, ಗಂಧಕ, ಇವುಗಳನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
23 ಹೀಗೆ
ಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ, ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳು ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವುಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುವೆನು.”
18 ಕತರ್
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ಈಗ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು ಗೋಗನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ರೋಷ್, ಮೆಷೆಕ್, ತೂಬಲ್ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪ್ರ ಭು ಾದ ಗೋಗನೇ, ಆ ಾ!
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ಬರ ಾಡಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನುಗಿ್ಗಸಿ, 3 ಾನು ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಾಣಗಳನು್ನ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 4 ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ನ ್ಯ ದಳಗಳೂ
ಮತು್ತ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಿರಿ;
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಹದು್ದಗಳಿಗೂ, ಪ ಗಳಿಗೂ ಾಡಿನ ಮೃ ಗಗಳಿಗೂ, ಬಯಲಿನ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವಂತೆ
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 5 ನೀನು ತೆರೆದ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನೇ ಅಪ್ಪ ಣೆ
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 ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅದನು್ನ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗದ ಾಗೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನೇ ಯೆಹೋವ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
8 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ ಎಂದು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.”
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. “ಇಗೋ! ಇದು ಬಂತು, ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು; ಾನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದಿನವು ಇದೇ.
9 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು ಶತು್ರ ವಿನ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟು್ಟ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. ೌದು, ಖೇಡ್ಯ, ಗು ಾಣಿ, ಬಿಲು್ಲ, ಾಣ, ದೊಣೆ್ಣ, ಈಟಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ
ತನಕ ಸುಡುತ್ತಲೇ ಬರುವರು. 10 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಾಡಿನಿಂದ ೌದೆಯನು್ನ ತರಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ವನದಲಿ್ಲ ಮರವನು್ನ ಕಡಿಯಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆಯುಧಗಳನೆ್ನೕ
ೌದೆಯ ಾ್ನ ಗಿ ಉರಿಸುವರು;
1
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ತಮ್ಮ ನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಸೂರೆ ಾಡುವರು, ತಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದವರನು್ನ
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವರು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ಆ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಗೋಗನಿಗೆ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸ

ಾವು

ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವೆನು; ಲವಣ

ಸಮುದ್ರ ದ 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 ಾ್ರ ಯೇಲರು ದೇಶವನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಅವರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. 13 ೌದು, ದೇಶದ
ಸಕಲ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ಾನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವ ದಿನವು ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
14 ತರು ಾಯ ಅವರು ದೇಶವನು್ನ ಶುದಿ್ಧ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕವರನು್ನ 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 ್ಯ ನ 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’ “ಸಮೂಹಪುರ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಅವರು ದೇಶವನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವರು.
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ ಗಳಿಗೂ, ಸಮಸ್ತ
ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ‘ನೀವು ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ;
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವ ಮ ಾಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನೆರೆದು ಬಂದು,
ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು,
ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 18 ಟಗರುಗಳ, ಕುರಿಗಳ, ಹೋತಗಳ, ಹೋರಿಗಳ ಅಂತು ಾ ಾನಿನ ಕೊಬಿ್ಬದ
ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರ ಮತು್ತ ಭೂಪತಿಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ.
19 ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿನು್ನವಿರಿ, ರಕ್ತವನು್ನ
ಅಮಲೇರುವವರೆಗೂ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. 20 ಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆ, ಾಹುತ, ಶೂರ
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಭ ಸುವಿರಿ’ ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
17

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

23 “ಇದಲ್ಲದೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಸೆರೆ
ಾಗಿ ಹೋದರೆಂತಲೂ, ಅವರು
ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ವಶ
ಾಡಿದೆನೆಂತಲೂ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 24 ಅವರ ಾಪಕೂ್ಕ,
ದು ಾಚಾರಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.”

ದೇವಜನರ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ

ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ ಾರದಂತೆ ಾನು
ಈಗ ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾಕೋಬ್ಯರ ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೃ ಪೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. 26 ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಆ
ಶತು್ರ ಗಳ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ, ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ
ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 27 ಾನು ಅವರನು್ನ ಜನರೊಳಗಿಂದ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಶತು್ರ ಗಳ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವೆನು.
25 ಕತರ್
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“ ಾನು ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗೆ ಸೆರೆಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ
ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿದುದರಿಂದ ಾನೇ ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ದೃ ಢ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಾರನೂ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 29 ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಾನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
28

40

ನೂತನ ದೇ ಾಲಯದ ವಿ ಾನ
ಾವು ಸೆರೆ ಾದ ಇಪ್ಪತೆ ದನೆಯ ವಷರ್ದ,
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾದ ಮೇಲೆ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಾನು
ಪರವಶ ಾಗಲು, ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ತಂದು, ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದನೆಂದು ದೇವರ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ದ ಣದ
ಕಡೆ ಆ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಣದಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಾಣಿಸಿತು. 3 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ತಂ ಾಗ, ಇಗೋ, ಾಮ್ರ ದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಾರಿನ ನೂಲನು್ನ, ಅಳತೆಯ ಕೋಲನೂ್ನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 4 ಆ ಪುರುಷನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ನೀನು
ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡು, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು; ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ತಿಳಿದುಕೋ. ಾನು
ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಬೇಕೆಂದೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನೋಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲು
ಇಗೋ, ಒಂದು ಗೋಡೆಯು ಆ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ. ಆ ಪುರುಷನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ 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 ಾ್ಬ ಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು, ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಅಗಲವನು್ನ
ಅಳೆದನು. ಅದು ಒಂದೇ ಕೋಲು ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಅಗಲ ಾದ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಾಗಿಲೂ ಅಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.
7 ಅಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಕೋಣೆಯು ಒಂದು ಕೋಲು ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ಕೋಲು
ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಅಗಲವು
ಒಂದು ಕೋಲು. ಆ ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಐದೈ ದು
ಳ ದೂರ ಾಗಿದ್ದವು; ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ಎದು ಾಗಿರುವ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಅಗಲವು ಒಂದು ಕೋಲು.
8 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯ ಅಗಲವನು್ನ ಅಳೆದನು. ಅದು ಒಂದು ಕೋಲು ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ.
9 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯನು್ನ ಎಂಟು
ಳವೆಂದೂ; ಅದರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಎರಡು
ಳವೆಂದೂ ಅಳೆದನು. ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಕೈ ಾಲೆಯು ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿತು್ತ.
5

10 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಮೂರಕೂ್ಕ
ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಇತು್ತ. ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅನಂತರ ಅವನು
ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ ಾ್ವರದ ಅಗಲ ಹತು್ತ
ಳವೆಂದೂ ಉದ್ದ ಹದಿಮೂರು
ಳವೆಂದೂ ಅಳೆದನು. 12 ಎರಡು
ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ನ 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 ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಅಗಲವನು್ನ ಅಳೆಯಲು ಇಪ್ಪತೆ ದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ.
14 ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅಳತೆ
ಾಡಲು ಅರವತು್ತ
ಳವಿದ್ದವು; ಅದನು್ನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಕಂಬದವರೆಗೂ ಅಳೆದನು. 15 ಪ್ರ ವೇಶದ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಳ
ಾಗಿಲಿನ ಾ್ವರದ ಅಂಗಳದವರೆಗೂ ಐವತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಗೋಡೆ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
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ಒಳ ಎರಡು ಕಡೆಯ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕೈ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇಕ್ಕಟಾದ
ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದೊಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳಿದ್ದವು.
ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳ
ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದನು; ಇಗೋ, ಕೋಣೆಗಳೂ
ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ ನೆಲವೂ ಾಣಿಸಿದವು; ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಮೂವತು್ತ
ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದವು. 18 ಆ ಕೆಳಗಣ ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ ನೆಲವೂ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳವರೆಗೂ
ಾಸಲ್ಪಟಿತು್ತ. ಅದರ ಅಗಲವೂ ಾಗಿಲುಗಳ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಸಮ ಾಗಿತು್ತ. ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ
ನೆಲ ಾಗಿತು್ತ. 19 ಅವನು ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ, ಉತ್ತರಕೂ್ಕ ಕೆಳಗಣ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಣ
ಅಂಗಳದ ಹೊರಗಡೆಯ ತನಕ ಅಳೆಯಲು, ಅದು ನೂರು
ಳವಿತು್ತ.
17

ಉತ್ತರದ ಾಗಿಲು
ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳದ ಉತ್ತರದ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಅಗಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉದ್ದವನೂ್ನ ಅಳೆದನು.
21 ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೂರು ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬಗಳೂ ಕೈ ಾಲೆಯೂ
ದಲನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಅಳತೆಯಂತಿದ್ದವು. ಆ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಉದ್ದವೂ ಐವತು್ತ
ಳ, ಅಗಲವೂ
ಇಪ್ಪತೆ ದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ.
22 ಅಲಿ್ಲ ನ ಕಿಟಕಿಗಳೂ, ಕೈ ಾಲೆಯೂ, ಚಿತಿ್ರ ತ ಾಗಿದ್ದ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳೂ ಮೂಡಣ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ
ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ಏಳು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೈ ಾಲೆಯು ಅದರ
ಒಳಗಡೆಯಿತು್ತ. 23 ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳದ ಉತ್ತರ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ಒಳಗಣ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು; ಒಂದು ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಎದುರು ಾಗಿಲಿಗೆ ನೂರು
ಳ ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು.
20 ಇದಲ್ಲದೆ

ದ ಣದ ಾಗಿಲು
ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ದ ಣಕೆ್ಕ ಕರೆ ತಂದನು. ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದು ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲು
ಇತು್ತ; ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಕೈ ಾಲೆಯನೂ್ನ ಈ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅಳೆದನು. 25 ಅದರ
ಕೈ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳೇ ಇದ್ದವು; ಅದರ ಉದ್ದವೂ ಐವತು್ತ
ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲವೂ
ಇಪ್ಪತೆ ದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. 26 ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಕೈ ಾಲೆಯ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ
ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳಿದ್ದವು. 27 ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿತು್ತ;
ದ ಣದ ಒಂದು ಾಗಿಲಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಾಗಿಲಿಗೆ ನೂರು
ಳ ಅಳೆದನು.
24

ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲು
ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ದ ಣ ಾಗಿಲಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಒಳಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದನು.
ಅವನು ಆ ದ ಣ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲನೂ್ನ, ಅಲಿ್ಲ ನ ಗೋಡೆಕೋಣೆ, ಕಂಬ, ಕೈ ಾಲೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಅಳೆಯಲು,
ಅದರ ಅಳತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮ ಾಗಿದ್ದವು. 29 ಅದರಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿಟಕಿಗಳು ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಯಿದ್ದವು; ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ
ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆ ದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. 30 ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಕೈ ಾಲೆಗಳ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ ದು
ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ ಐದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. 31 ಆ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ ಕೈ ಾಲೆಯು
ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳು ಚಿತಿ್ರ ತ ಾಗಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ
ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. 32 ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಒಳಗಣ ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದು,
ಅಲಿ್ಲ ನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲನೂ್ನ ಅಳೆಯಲು, ಅದರ ಅಳತೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು. 33 ಅದರಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು; ಆ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ
ಳ ಮತು್ತ
ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆ ದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. 34 ಅದರ ಕೈ ಾಲೆಯು ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿತು್ತ;
ಕೈ ಾಲೆಯ ಎದುರುಬದುರಿನ ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳು ಚಿತಿ್ರ ತ ಾಗಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ
ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. 35 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಉತ್ತರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದನು. ಅದರ
ಗೋಡೆಕೋಣೆ, ಕಂಬ, ಕೈ ಾಲೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಆ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅಳೆದನು. 36 ಅಲಿ್ಲ ನ ಕೋಣೆಗಳ,
28
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ಕಂಬಗಳ, ಕೈ ಾಲೆಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು; ಅದರ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ
ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ
ಇಪ್ಪತೆ ದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. 37 ಅದರ ಕಂಬಗಳು, ಕೈ ಾಲೆಗಳು ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದವು;
ಆ ಎದುರುಬದುರಿನ ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳು ಚಿತಿ್ರ ತ ಾಗಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಎಂಟು
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು

38

ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಣೆಯೂ, ಅದರ ಾ್ವರವೂ ಾಣಿಸಿದವು.
ಆ
39 ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ
ಕೋಣೆ
ಳಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೈ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎರಡೆರಡು ಪೀಠಗಳಿದ್ದವು; ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಪಶು, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಪಶು, ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶು ಇವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 40 ಉತ್ತರದ
ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಪ್ರ ವೇಶ ಾ್ಥನದ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು ಪೀಠಗಳು ಇದ್ದವು. 41 ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಎರಡು
ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಾಲು್ಕ ಪೀಠಗಳು, ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಎಂಟು ಪೀಠಗಳಿದ್ದವು.
42 ಇದಲ್ಲದೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಾದ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲಿ್ಲ ನ ಾಲು್ಕ 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 ಜಡಿಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದವು. ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಂಸವು ಪೀಠಗಳ ಮೇಲಿತು್ತ.
ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು
ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಒಳಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆ ತಂದನು. ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು
ಾಣಿಸಿದವು. ಉತ್ತರದ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ 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 ಆ ಕೋಣೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಾಯರ್ದಶಿರ್ಗ ಾದ
ಾಜಕರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ.
ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಇವರು ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 47 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಂಗಳವನು್ನ
ಅಳೆಯಲು, ಅದು ನೂರು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ, ನೂರು
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ.
ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ಇತು್ತ.
44

ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರಮಂಟಪ
ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ್ವರಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಕರೆ ತಂದನು. ಅದನು್ನ ಅಳೆಯಲು, ಅದರ
ಎದುರುಬದುರಿನ ಕಂಬಗಳ ಅಗಲ ಐದೈ ದು
ಳ, ಾಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಅಗಲ ಮೂರು
49
ಮೂರು
ಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಾ್ವರಮಂಟಪದ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ, ಅಗಲ ಹನೊ್ನಂದು
ಳ ಇದ್ದವು.
ಹತು್ತ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಉಪಸ್ತಂಭವು ಇತು್ತ.
48 ಕೂಡಲೆ

41
1

ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ

ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅದರ
ಾ್ವರಕಂಬಗಳನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಲು, ಅದರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳು ಆರು
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಾ್ವರದ
ಅಗಲವು ಹತು್ತ
ಳಗಳೂ, ಾ್ವರದ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಅಗಲವು ಐದೈ ದು
ಳಗಳೂ ಆಗಿದ್ದವು.
ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅದರ ಉದ್ದ ನಲ್ವತು್ತ
ಳಗಳೂ, ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳಗಳೂ ಇದ್ದವು.
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ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ

ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡಲು
ಾ್ವರದ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬದ ಅಗಲ ಎರಡೆರಡು
ಳಗಳೂ, ಾ್ವರದ ಅಗಲವು ಆರು
ಳಗಳೂ,
ಾ್ವರದ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಅಗಲವು ಏಳು
ಳವೆಂದು ಅಳೆದನು. 4 ಅದರ 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 ಾಲು್ಕ ಾಲು್ಕ
ಳಗಳೂ ಇದ್ದವು. 6 ಆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಮೂರು ಅಂತಸು್ತ ಆಗಿದ್ದವು; ಒಂದೊಂದು
ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದವು; ದೇವ ಾ್ಥನದ ಗೋಡೆಯು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ವಿಲ್ಲದೆ 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 ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟತು್ತ. ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸು್ತಗಳು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಕಡೆಗೆ
ಅಗಲ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದವು. ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಮಧ್ಯ ದ 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
ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪವು ಐದು
ಳವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಉಳಿದದು್ದ, ಒಳಗಿನ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ.
10 ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಆ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೂ, ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ ದೇವ ಾ್ಥನದ
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಅಂತರವಿತು್ತ. 11 ಆ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರ ವೇಶಕೂ್ಕ ಎರಡೇ ಾಗಿಲು,
ಉತ್ತರಕೊ್ಕಂದು, ದ ಣಕೊ್ಕಂದು. ಅವೆರಡೂ ಜಗಲಿಯ ಕಡೆಗಿದ್ದವು. ಆ ಜಗಲಿಗಳೂ ಎ ಾ್ಲ ಸುತ್ತಲಿನ
ಅಗಲವು ಐದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ.
ದೇವ ಾ್ಥನದ ಹಿಂದಿನ ಾಲೆಯ ಅಳತೆಗಳೂ ಇತರ ಅಳತೆಗಳೂ

12

ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಹಿಂದಿನ ಾಲೆಯ ಅಗಲ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಳವೂ, ಉದ್ದ ತೊಂಭತು್ತ
ಳವೂ, ಅದರ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ ಐದು
ಳ ಾಗಿತು್ತ.
13 ಆ ಪುರುಷನು ಅಳೆಯಲು, ದೇವ ಾ್ಥನದ ಉದ್ದ ನೂರು
ಳವೂ, ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಕಟ್ಟಡವನೂ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ನೂರು
ಳ ಉದ್ದವೆಂದು ಅಳೆದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವ ಾ್ಥನದ
ಮುಂ ಾಗ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಸ್ಥಳ ಇವುಗಳ ಒಟು್ಟ ಅಗಲ ನೂರು
ಳ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅವನು ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ, ಹಿಂದಿನ ಾಲೆಯನು್ನ ಆ ಾ್ರ ಾರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆ
ಅದರ ಉದ್ದ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಸಹಿತ ನೂರು
ಳವಿತು್ತ.
15

ಾಡಲು

ದೇವ ಾ್ಥನದ ಒಳ ಾಗದ ವಣರ್ನೆ
ಅವನು ಾಗಿಲುಗಳ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಕಿಟಕಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತಹ
ಮೂರು ಅಂತಸಿ್ತನ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಅಳೆದನು. 17 ಾ್ವರದಿಂದ
ಗಭರ್ಗೃ ಹದವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಗೃ ಹದ ಗೋಡೆಗೆ ಾ್ಲ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ
ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗಿದ್ದವು. 18 ಗೋಡೆಯ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳೂ ಚಿತಿ್ರ ತ ಾಗಿದ್ದವು;
ಎರಡೆರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಖಜೂರ್ರ ಮರ; ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗೆ ಎರಡೆರಡು
ಮುಖಗಳಿತು್ತ. 19 ಖಜೂರ್ರ ಮರದ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿಯೂ, ಇನೊ್ನಂದು
16
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ಪಕ್ಕ ಸಿಂಹದ ಮುಖಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿತು್ತ. ಹೀಗೆ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಒಳಗಿನ ಾಗವೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ
ಚಿತ್ರ ಮಯ ಾಗಿತು್ತ. 20 ನೆಲದಿಂದ ಾ್ವರದ ಮೇಲಿನ ತನಕ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ
ಚಿತ್ರ ಗಳಿದ್ದವು.
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 ಸಮು್ಮ ಖದ ಮೇಜು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ 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 ಚಿತ್ರ ಗಳು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಚಿತಿ್ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಗೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಾ್ವರಮಂಟಪದ ಹೊರಗಡೆ
ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿದ್ದವು. 26 ಾ್ವರಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತೆರೆಯ ಾಗದ ಕಿಟಕಿಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳು ಚಿತಿ್ರ ತ ಾಗಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಮೇಲೆ ತೂ ಾಡುವ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗಳು
ಇದ್ದವು.
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ಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು
1 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಉತ್ತರದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ 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
ಳಕೆ್ಕ 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, ಮಧ್ಯ ದ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ
ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ದ 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 ಮಧ್ಯ ದ 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
9
ಎದುರಿಗಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ ಾಲಿನ ಉದ್ದ ನೂರು
ಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು,
ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಒಂದು ಾಗರ್ವಿತು್ತ.
10 ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೂವರ್ಕಡೆಗೆ ಅಂಗಳದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. 11 ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಾಗರ್ವಿತು್ತ. ಅವು ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆಗಳಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಇವುಗಳ ಉದ್ದವೂ ಮತು್ತ ಅಗಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಇವುಗಳ ರಚ ಾಕ್ರ ಮ, ನಿಗರ್ಮನದ ಾ್ಥನಗಳೆಲ್ಲವೂ
ದ ಣದ ಕೋಣೆಗಳ ಾಗೆಯೇ ಇದ್ದವು. 12 ದ ಣ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಗಳ ಾಗಿಲುಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಅವುಗಳನು್ನ
ಒಬ್ಬ ನು ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಂತೆ, ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾರಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಗಿಲಿತು್ತ.
13 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಉತ್ತರ ಮತು್ತ ದ ಣ ಕೋಣೆಗಳು*
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವಕ ಾದ
*

42:13 ಕೋಣೆಗಳು
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ತಿನು್ನವರು ಮತು್ತ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ,
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ಎಂಬ
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಇಡುವರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 14
ಾಜಕರು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು. ತಮ್ಮ
ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ತೆಗೆದಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧವೇ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು” ಎಂದನು.
ದೇ ಾಲಯದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಣ ಅಳತೆ
ಆ ಪುರುಷನು ಒಳಗಿನ ಆಲಯವನು್ನ ಅಳತೆ
ಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಳತೆ ಾಡಿದನು. 16 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಐನೂರು ಕೋಲು ಅಳೆದನು. 17 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ 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.
20 ಆಲಯವನು್ನ ಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಳೆದನು. ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮತು್ತ ಅಪವಿತ್ರ ಾದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನು್ನ
ವಿಂಗಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಐನೂರು ಕೋಲು ಉದ್ದ ಾದ ಮತು್ತ ಐನೂರು ಕೋಲು ಅಗಲ ಾದ ಗೋಡೆ ಇತು್ತ.
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ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಪುನ ಾಗಮನ
ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
2 ಇಗೋ! ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ 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
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿತು. 5 ದೇವ ಾತ್ಮ ವು ನನ್ನ ನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದಿತು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
6 ಆಗ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವವನ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಪುರುಷನು
ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 7 ಾತ ಾಡು ಾತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇದು ನನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನ, ನನ್ನ ಾದ ಪೀಠ, ಇಲಿ್ಲ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಸಿಸುವೆನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವ ಾಗಲಿ, ಅವರ ಅರಸ ಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ದೇವದೊ್ರ ೕಹದಿಂದಲೂ, ಗತಿಸಿದ ಅರಸರ ಶವಗಳಿಂದಲೂ
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ನನ್ನ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಗೂ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಂದೇ ಗೋಡೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾವು ನಡೆಸಿದ ದು ಾಚಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಾಮವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡಿದರು. ಆದ ಾರಣ ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆನು.
9 ಈಗ ಾದರೂ ತಮ್ಮ ದೇವದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಮತು್ತ ಅರಸರ ಶವಗಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ
ಾಡಲಿ. ಆಗ ಾನು
ಅದರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಸಿಸುವೆನು.”
1

ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ

“ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಚಿಕೆಪಡುವಂತೆ
ಆಲಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸು ಮತು್ತ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಳತೆ
ಾಡಲಿ. 11 ಾವು ನಡೆಸಿದ
ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಆಲಯದ ರೂಪವನೂ್ನ, ವ್ಯ ವಸೆ್ಥಯನೂ್ನ ಅದರ ಆಗಮನ
ಮತು್ತ ನಿಗರ್ಮನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ, ಸಕಲ ರಚ ಾವಿ ಾನಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ
10
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ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ, ಸವರ್ ನಿ ಾರ್ಣ ರೀತಿಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರು ಅದರ ಪೂಣರ್ಕ್ರ ಮವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬರೆ.
12 “ಇದೇ ಆ ಆಲಯದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. ಆ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಇಗೋ, ಆ ಆಲಯದ ನಿಯಮವು ಇದೇ.
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ನಿ

ಾರ್ಣಕ್ರ ಮ

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
ಳ, ಅದರ ಮೇಲಣ ಅಂಚಿನ
ಅಗಲ ಒಂದು
ಳ; ಆ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತಸಿ್ತನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸಿ್ತನ ಎತ್ತರ ಾಲು್ಕ
ಳ, ಮೇಲಣ ಅಂಚಿನ
ಅಗಲವು ಒಂದು
ಳ. 15 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಂತಸಿ್ತನ ಎತ್ತರವು ಾಲು್ಕ
ಳ; ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಇರಬೇಕು. 16 ಯಜ್ಞವೇದಿ ಹನೆ್ನರಡು
ಳ ಉದ್ದವೂ, ಹನೆ್ನರಡು
17
ಳ ಅಗಲವೂ ಮತು್ತ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸು್ತ ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ,
ಹದಿ ಾಲು್ಕ
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ, ಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಮ ಾಗಿರಬೇಕು. ಸುತ್ತಣ ದಿಂಡಿನ ಅಗಲವು
ಅಧರ್
ಳ, ಕೆಳ ಾಗದ ಸುತ್ತಣ ಅಂಚಿನ ಅಗಲವು ಒಂದು
ಳ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರ
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿರಬೇಕು.”
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ

ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ, ರಕ್ತವೆರಚುವ ಸಂ ಾ್ಕರಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು ಾಗ ಈ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈ ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 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 ಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೂ,
ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸಿ್ತನ ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ, ಸುತ್ತಣ ದಿಂಡಿಗೂ ಹಚಿ್ಚ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ
ಅದನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡು. 21 ಮತು್ತ ದೋಷ ಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋರಿಯನು್ನ ನೀನು
ಒಪಿ್ಪ ಸಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಹೊರಗೆ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊ ಾ್ತದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು.
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 ಹಿಂಡಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನೂ್ನ
ಮಂದೆ
ಳಗಿಂದಲೂ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು,
ಾಜಕರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪ ನು್ನ ಾಕಿ, ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
25 “ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ನೀನು ಪ್ರ ತಿ 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 ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 27 ಏಳು ದಿನಗಳ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಿಂದ
ಾಜಕರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ
ಪಕ್ಷ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವೆನು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18 ಆಗ ಆ ಪುರುಷನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಕತರ್
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ಪೂವರ್ ಾ್ವರದ ಪ್ರ ವೇಶ ನಿಷೇಧ
ತರು ಾಯ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೊರಗಿನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿಗೆ
2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಈ
ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ ್ಟತು್ತ.
ಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು, ಇದನು್ನ ತೆರೆಯ ಾರದು, ಇದರಿಂದ
ಾರೂ ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರದು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಇದು
ಮುಚಿ್ಚರಬೇಕು. 3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಭು ೕ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ ಪಡ ಾಲೆಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಅದೇ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1

ಲೇವಿಯರ ಕತರ್ವ್ಯ
ಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಂದನು; ಆ ಾ, ಾನು ನೋಡಿದ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯೂ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಾನು ಬೋರಲು ಬಿದೆ್ದನು.
5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸಕಲ
ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ, ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು
ಮನದಟು್ಟ
ಾಡಿಕೋ ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಪ್ರ ವೇಶವನೂ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
6
ಾಗುಹೋಗುಗಳನೂ್ನ ಗಮನಿಸು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀನು ಆ ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ನುಡಿ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 7 ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ,
ಕೊಬ್ಬ ನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನ ಾದ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರನು್ನ
ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದೊಳಗೆ ಬರ ಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಂದಿರವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಗೊಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಭಂಗಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದು ಾಚಾರಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದಿ್ದೕರಿ. 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 ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರೊಳಗೆ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನ ಾದ
ಾರೂ ನನ್ನ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರದು.
10 “ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದು, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿ
ಹೋದ ಲೇವಿಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 11 ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ
ಪರಿಚಾರಕರೂ, ಮಂದಿರ ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ಆಗಿ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು; ಜನರ ಪಕ್ಷ ಾಗಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಪಶುವನೂ್ನ ವಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರಿ ಾಗಿ ಸೇವೆ
ಾಡಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಾಪ ಾರಿ ಾದ ವಿಘ್ನ ಾದುದರಿಂದ ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯೆತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, 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 ವೃ ತಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
4

ಾಜಕರ ವಿಷಯ ಾದ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು
“ ‘ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆ ಾಗ, ಲೇವಿಯರೂ, ಚಾದೋಕನ ಸಂ ಾನದವರೂ ಆದ
ಾಜಕರು ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದ ಾರುಪತ್ಯ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇವಿಸಲು ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರುವರು, ನನಗೆ ಕೊಬ್ಬ ನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ನನ್ನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು’ ಇದು
15
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ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ನನ್ನ ಸೇವೆ
ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ, ನನ್ನ ಆಲಯದ ಾರುಪತ್ಯ ವನು್ನ ವಹಿಸುವರು.

ಾಡುವುದಕೆ್ಕ

17 “ಅವರು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸು ಾಗ, ಾರುಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಬೇಕು;
ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾವ ಉಣೆ್ಣಯ
18
ಉಡುಪೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರ ಾರದು.
ಅವರು ತಲೆಗೆ ಾರಿನ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ, ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಾರಿನ
ಒಳಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಬೆವರುವ
ಾವ ಉಡುಪನೂ್ನ ಉಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 19 ಅವರು
ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಡು ಾಗ ತಮ್ಮ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿ, ಅವರನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡದಂತೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಬೇರೆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
20 “ಅವರು ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ; ಕೂದಲನು್ನ ಬೆಳಸದೆ, ತಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
21 ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸು ಾಗ,
ಾವ
ಾಜಕನೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದು.
22
ಾಜಕರು ವಿಧವೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು; ಆದರೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದ ಕನೆ್ಯಯ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾಜಕನ ವಿಧವೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
23 ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಅಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದಕೂ್ಕ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಾಗೂ ಅಶುದ್ಧಗಳ ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ. 24 ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡು ಾಗ ಅವರ ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ
ನಿಂತು, ನನ್ನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ತೀರಿಸಬೇಕು.
ಾನು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಹಬ್ಬ ಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ನಿಯಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತು್ತಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು.

25 “ಸತ್ತವರ ಹೆಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಆದರೆ ಸತ್ತ ತಂದೆ,
ಾಯಿ, ಮಗನು, ಮಗಳು, ತಮ್ಮ, ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ ತಂಗಿ, ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 26 ಅಂಥವನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ ಮೇಲೂ, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಬೇಕು.
27 ಅವನು ಸೇವೆ ಾಡಲು ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
28 “ಅವರಿಗೆ ಇದು
ಾ್ವ ಸ ಾಗುವುದು, ಾನೇ ಅವರ ಸ್ವತು್ತ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಾವ
ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡ ಾರದು; ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಆಸಿ್ತ. 29 ಅವರು ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವನೂ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ,
ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರ ವ ್ಯ ವನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ; ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನ ಾಗಿಯೇ
ಇರಲೆಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹರಕೆ ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು.
30 “ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಥಮಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ಕ ೃ ಷ ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ಪ ಾಥರ್ಗಳೂ ಅವರಿ ಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಆಶೀ ಾರ್ದಕೆ್ಕ ನೆಲೆ ಾಗುವಂತೆ ನೀವು
ದಲನೆಯ
ಹಿಟ್ಟ ನು್ನ
ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ. 31
ಾಜಕರು ಾ ಾಗಿ ಸತು್ತ ಬಿದ್ದ ಅಥ ಾ ಾಡುಮೃ ಗದಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಪ ಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪಶುವ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು.”

45
ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಭೂಮಿ
ನೀವು ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹಂಚು ಾಗ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದರ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳ, ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಳ ಇರಲಿ.
ಆ ಾ್ರಂತ್ಯ ವೆ ಾ್ಲ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 2 ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಾ್ಕಗಿ ಐನೂರು
ಳ
ಉದ್ದದ, ಐನೂರು
ಳ ಅಗಲದ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರುವುದು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಐವತು್ತ
ಳ ಅಗಲ ಾದ
ಭೂಮಿಯು ಇರುವುದು. 3
ದಲು ಅಳೆದ ೕತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ನೀನು ಅಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಪವಿ ಾ್ರ ಯಲವು ಇರಬೇಕು. 4 ಇದು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗವೂ; ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಲು
1
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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 ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದವೂ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳ ಅಗಲದ ೕತ್ರ ವು ಅವರಿಗೆ ಾ್ವ ಸ ಾಗುವುದು.

6 ನೀವು ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಐದು ಾವಿರ
ಳ ಅಗಲದ, ಇಪ್ಪತೆ ದು
ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದದ ೕತ್ರ ವನು್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಹಕಿ್ಕರುವುದು.

ಾಜನ ಸ್ವತು್ತ

ಾಜನ ಸ್ವತು್ತ ನೀವು ಮೀಸ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ೕತ್ರಕೂ್ಕ, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಗೂ ಎರಡು
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದು; ನೀವು ಮೀಸ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ೕತ್ರ ದ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹರಡುವುದು, ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಹರಡುವುದು, ಅದರ ಉದ್ದವು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ
ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಒಂದು ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರುವುದು. 8 ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ
ಭೂ ಾ್ವ ಸ ಾಗುವುದು; ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರ ಭುಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದೇಶದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕುಲಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚುವರು.
7

ಾಜನ ಕತರ್ವ್ಯ

ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪ್ರ ಭುಗಳೇ, ಇನು್ನ ಾಕು, ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ
ಬ ಾ ಾ್ಕರವನೂ್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ, ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿರಿ. ನನ್ನ ಜನರ ಾಧ್ಯ ತೆಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 10 ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕಡಿಯೂ, ಾನ್ಯ ದ ಅಳತೆಯೂ,
11 ಏಫಾ ( ಾನ್ಯ ದ ಅಳತೆ) ಮತು್ತ ಬತ್
ರಸದ್ರ ವ ್ಯ ದ ಅಳತೆಯೂ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು.
(ರಸದ್ರ ವ ್ಯ ದ 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, ಇಪ್ಪತೆ ದು ಅಥ ಾ ಹದಿನೈ ದು ತೊ ಾ ತೂಕ ಾ್ದಗಿರಲಿ.”
9

ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವನೂ್ನ,
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ 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 ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ನೀ ಾವರಿಯ ಹು ಾ್ಗವಲಿನ ಒಂದು ಕುರಿ; ಇವುಗಳನು್ನ
ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಬಲಿ ಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 16 ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ
ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸತಕ್ಕದು್ದ. 17 ಉತ್ಸವಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಹಬ್ಬ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು, ಾನನೈ ವೇದ್ಯ
ಾನನೈ ವೇದ್ಯ, ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಅರಸನ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿದೆ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದ ದೋಷ
ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶು,
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು,
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಪಶು, ಇವುಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸತಕ್ಕದು್ದ.
13 ಕತರ್

ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಪಣರ್ ಾಲೆ ಹಬ್ಬ ಗಳ ಬಲಿಗಳು
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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 ಚೌಕಟಿ್ಟ ಗೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸಿ್ತನ ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ
ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 20 ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ,
ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಯಜ್ಞ ಾಡಿ,
ಾ ಾದರೂ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ
ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪ ನಿಂ ಾ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 ಪ್ರ ಭುವು ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೂ, ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರ
23 ಹಬ್ಬದ ಏಳು
ನಿಮಿತ್ತವೂ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಲಿ.
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ದಿನ ಂದಕೆ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಒದಗಿಸಲಿ ಮತು್ತ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿ ದಿನವೂ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಕೊಡಲಿ. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು
ಹೋರಿಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಸಂಗಡ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, ಆ ಾರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕು.
25 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವ ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶು, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಎಣೆ್ಣ, ಇವುಗಳನು್ನ ಅದೇ
ಕ್ರ ಮದಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು.”
18
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ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಮತು್ತ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ
1 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾರದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ
ಾಡುವ ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ತೆರೆದಿರಬೇಕು. 2 ಾಜನು ಹೊರಗಿನ ಕೈ ಾಲೆಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಆ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲನು್ನ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಾಗಿಲಿನ ಕಂಬದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಾನು ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ 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 ಾ ಾಸೆ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇಶದ ಜನರು ಆ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಾ್ವರದ ಮುಂದೆ ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮ ಖ ಾಗಿ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ. 4 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು
ಟಗರನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು್ದ. 5 ಟಗರಿನೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ,
ಕುರಿಗ ಡನೆ ಕೈ ಯ ಾದಷು್ಟ ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟ ಗೆ ಆ ಾರು ಸೇರಿನಂತೆ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಲಿ. 6 ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಆರು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸತಕ್ಕದು್ದ. ಅವು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿಯೇ
ಇರಬೇಕು. 7 ಮತು್ತ ಹೋರಿ
ಡನೆ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿನೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು, ಕುರಿಗ ಡನೆ
ಕೈ ಾದ್ದಷು್ಟ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, ಮೂವತು್ತ ಸೇರಿಗೆ ಆ ಾರು ಸೇರಿನಂತೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ
ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ದೇ ಾಲಯದ ಆಗಮನ ನಿಗರ್ಮನದ ಕ್ರ ಮ, ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು
8 “ಅರಸನು ಪ್ರ ವೇಶ
ಾಡು ಾಗ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನ ಕೈ ಾಲೆಯ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಅದೇ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 9 ದೇಶದ ಜನ ಾದರೋ ಹಬ್ಬ ಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಉತ್ತರ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದವನು ದ ಣ ಾಗಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಣದ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದವನು ಉತ್ತರ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
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ಾನು ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಾಗಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಾಗ ಅರಸನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಿ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಾಗ
ಅವರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ. 11 ಅರಸನು ಉತ್ಸವಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಹಬ್ಬ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೋರಿ
ಡನೆ
ಮೂವತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿನೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು, ಕುರಿಗ ಡನೆ ಕೈ ಾದ್ದಷು್ಟ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ,
ಮೂವತು್ತ ಸೇರಿಗೆ ಆ ಾರು ಸೇರಿನಂತೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 12 ಅರಸನು
ಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಅವನಿ ಾಗಿ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಅವನು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
ಹೊರಡಲಿ. ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
10 ಜನರು ಪ್ರ ವೇಶಿಸು

ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
“ನೀನು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿ
ದಿನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಪ್ರ ತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು್ದ. 14 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ
ಾನ್ಯ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಐದು ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟ ನೂ್ನ, ಅದನು್ನ ಕಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಎರಡು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ನೀನು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು್ದ.
ಇದು ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. 15
ಾಜಕರು ಕುರಿಯನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವನೂ್ನ, ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ನಿತ್ಯ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿ ದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.”
13

ಅರಸನ ಸ್ವತು್ತ ಪ ಾಧೀನ ಾಗ ಾರದು
ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಅರಸನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು
ತಂದೆಯ ಾ್ವ ಸ ಾದ ಾರಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕು್ಕ ಬರುವುದು, ಅದು ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ ಾ್ವ ಸ ವೇ. 17 ಆದರೆ
ಅರಸನು ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಾನ ಾಡಿದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯ
ವಷರ್ದವರೆಗೆ* ಅದು ಅವನ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವುದು; ಆ ಮೇಲೆ ಅದು ಪುನಃ ಅರಸನ ವಶ ಾಗುವುದು;
ಆದರೆ ಅರಸನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವತು್ತ ಅವರಿಗೇ ಸೇರುವುದು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ಪ್ರ ಜೆಗಳ
ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸ ಾರದು. ಸ್ವಂತ
ಭೂಮಿಯನೆ್ನೕ ವಿ ಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾಲುಕೊಡಲಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ
ತನ್ನ ಭೂಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು.
16 ಕತರ್

ದೇ ಾಲಯದ ಾಕ ಾಲೆಗಳು
“ಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನ ಪ್ರ ವೇಶದ
ಾ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, ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಬಲಿಯನೂ್ನ, ಬೇಯಿಸಿದ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ
ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಏಪರ್ಡಿಸಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವು ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ತರು ಾಯ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲ ನ
ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇಗೋ, ಅಂಗಳದ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಒಳ ಅಂಗಳವು ಾಣಿಸಿತು. 22 ೌದು, ಅಂಗಳದ ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಲ್ವತು್ತ
ಳ ಉದ್ದದ,
ಮೂವತು್ತ
ಳ ಅಗಲದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾದ ಅಂಗಳಗಳು ಇದ್ದವು; ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನ ಆ ಾಲು್ಕ ಅಂಗಳಗಳು
ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಾಗಿದ್ದವು. 23 ಅವುಗ ಳಗೆ ಸುತ್ತಲು, ಅಂದರೆ ಆ ಾಲು್ಕ ಅಂಗಳಗಳ ಸುತು್ತ ಮುತ್ತಲು
ಕಲಿ್ಲ ನ ಾಲುಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಲೆಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವು. 24 ಆಗ ಅವನು
19

*
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ನನಗೆ, “ಇವು ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು. ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ತಂದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳ
ಬೇಯಿಸಿದ ಾಕ ಾಲೆಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಂಸವನು್ನ

47

1

ದೇವ ಾ್ಥನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರ ಾಹ

ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ 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. 2 ಆಗ
ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿನಿಂದ ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೋಡಲು ಅದರ ಬಲಗಡೆ ಮೆಲ್ಲ ನೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು
ಾಣಿಸಿತು.
3 ಆ ಪುರುಷನು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹುರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರಿದು ಾವಿರ
ಳ
ಅಳೆದು, ನನ್ನ ನು್ನ ನೀರಿನ ಆಚೆಗೆ ಾಟಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ಾಲು ಮುಳುಗುವಷಿ್ಟತು್ತ. 4 ಅವನು ತಿರುಗಿ
ಾವಿರ
ಳ ಅಳೆದು, ನನ್ನ ನು್ನ ನೀರಿನ ಆಚೆಗೆ ಾಟಿಸು ಾಗ, ಆ ನೀರು
ಣ ಾಲಿನವರೆಗೆ ಇತು್ತ. ಅವನು
ತಿರುಗಿ ಾವಿರ
ಳ ಅಳೆದು, ನನ್ನ ನು್ನ 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. 6 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರ ನೇ,
ಇದನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನು್ನ ನದಿಯ ದಡಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು.
7 ಾನು ಹಿಂದಿರುಗಲು ಆ ಾ, ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕ ವೃ ಕ್ಷಗಳು ಾಣಿಸಿದವು.
8 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಈ ಪ್ರ ಾಹವು ಪೂವರ್ ಾ್ರ ಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು, ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ
ಕಣಿವೆಗೆ ಇಳಿದು ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವುದು. ಈ ನೀರು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಸೇರಲು
ಅದರ ನೀರು ಸಿಹಿ ಾಗುವುದು. 9 ಈ 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. 10 ಆಗ ಆ ಸಮುದ್ರ ದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬೆಸ್ತರು ನಿಂತಿರುವರು; ಏನ್ ಗೆದಿಯಿಂದ ಏನ್
ಎಗ್ಲಯಿಮಿನವರೆಗೆ ದಡವೆ ಾ್ಲ ಬಲೆ ಾಸುವ ಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು; ಬಗೆಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳು ಮ ಾ ಾಗರದ
ಮೀನುಗಳಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಸಿಕು್ಕವವು. 11 ಆದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಣ ಕೆಸ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳು,
ಕೊಳಚೆಗಳು ಸಿಹಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಉಪಿ್ಪ ನ ಗಣಿ ಾಗುವುವು. 12 ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳ ತನಕ
ಸಕಲ ಫಲವೃ ಕ್ಷಗಳು 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 ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ 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 ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ಮ ಾ ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗಿ
ಹೆತೊ್ಲೕನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಚೆ ಾದಿಗೆ ಸೇರುವುದು. 16 ಹ ಾತ್, ಬೇರೋತ, ದಮಸ್ಕದವರೆಗೂ ಹ ಾತಿನ
ಮೇರೆಗೂ ಮಧ್ಯ ಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ರ ಯಿಮ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹ ಾ್ರ ನಿನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾಚೇರ್
ಹತಿ್ತೕಕೋನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು. 17 ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಮೇರೆಯು ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ದಮಸ್ಕದ
ಮೇರೆಯ ಹಚರ್ ಐನೋನಿನವರೆಗೆ ಹಬು್ಬವುದು. ಅದರ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಹ ಾತಿನ ಾ್ರಂತ್ಯ ವಿರುವುದು.
13
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“ಇದು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಾಗಿದೆ: ಹ ಾ್ರ ನ್, ದಮಸ್ಕ, ಗಿ ಾ್ಯ ದ್ ಇವುಗಳಿಗೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ದೇಶಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯು ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು.
ಉತ್ತರ ಮೇರೆಯಿಂದ
19 ಇದು ದ ಣದ ಮೇರೆ
ದ ಣ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೆ ನೀವು ಗುರುತು ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾಗಿದೆ:
ದ ಣದ ಮೇರೆಯು ಾ ಾರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮೆರೀಬೋತ್ ಾದೇಶಿನ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತದವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯುವ ನದಿಯ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಮ ಾ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. 20 ಇದು ಪಶಿ್ಚಮದ
ಮೇರೆ ಾಗಿದೆ.
ಹ ಾತಿನ ಾರಿಗೆ ಎದುರಿನ (ಕ ಾವಳಿಯ) ತನಕ ಮ ಾ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೂ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. 21 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಕೂ್ಕ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 22 ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸ
ಾಡು ಾ್ತ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದಿರುವ
ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೂ ದೇಶವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು.
ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸ್ವದೇಶಿಗಳಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕುಲಗ ಳಗೆ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಾ್ವ ಸ ಾಗಲಿ.
23
ಾವ ಕುಲದಲಿ್ಲ ವಿದೇಶಿಯು ಪ್ರ ಾಸ ಾಗಿರು ಾ್ತನೋ ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಇದು
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18

48

ದೇಶದ ಹಂಚುವಿಕೆ
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, 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 ಮನಸೆ್ಸ ಗೆ ಒಂದು ಾಲು.
5 ಮನಸೆ್ಸಯ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.
6 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ರೂಬೇನಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.
7 ರೂಬೇನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಾಲು.
8 ಯೆಹೂದದ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ನೀವು ಮೀಸ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಾಲು ಇರುವುದು. ಅದರ ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದವು, ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮ ಕುಲಗಳ
ಾಲುಗಳ ಉದ್ದಕೆ ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವಿರುವುದು.
9 ನೀವು ಮೀಸಲು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಮೀಸ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಾಲಿನ
ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳವು ಮತು್ತ ಅಗಲವು ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳ ಾಗಿದೆ. 10 ಮೀಸ ಾದ
ಆ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರ ವು
ಾಜಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ. ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅದರ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳವು,
ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳ ಅಗಲವು, ದ ಣಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದೆ. ಅದರ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವಿರುವುದು. 11 ಆ ೕತ್ರ ವು ಚಾದೋಕನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ನನ ಾಗಿ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತರೂ, ನನ್ನ ಆಲಯದ ಾರುಪತ್ಯ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದವರೂ ಆದ
ಾಜಕರಿಗೇ ಸೇರತಕ್ಕದು್ದ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆ ಾಗ, ಲೇವಿಯರೂ ತೊರೆದಂತೆ ಇವರು ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. 12 ಲೇವಿಯರ
ಾಲಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಆ ೕತ್ರ ವು ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ವೂ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮೀಸಲೂ ಆಗಿ
ಾಜಕರಿಗೆ
ಸೇರತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ.
13 ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದದ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳ ಅಗಲದ ಒಂದು ಾಲು
ಾಜಕರ ಾಲಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ. ಈ ಎರಡು ಾಲುಗಳ ಒಟು್ಟ
ಅಳತೆ ಎಷೆ್ಟಂದರೆ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳ ಮತು್ತ ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಳ ಾಗಿದೆ.
14 ಆ ೕತ್ರ ವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾವ ಾಗವನೂ್ನ ಾರ ಾರದು ಮತು್ತ
1
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ಬದ ಾಯಿಸಲೂ ಾರದು. ದೇಶದ ಆ ಪ್ರ ಥಮ ಫಲವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
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ಾರಿಗೂ ಕೊಡ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು

15 ಇಪ್ಪತೆ ದು

ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದದ ಆ ೕತ್ರ ದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮೀಸಲು ಾಲಿನ ಒಟು್ಟ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಐದು ಾವಿರ
ಳ ಅಗಲದ ಭೂಮಿಯು ಮೀಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೆಣಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಜನರ ನಿ ಾಸಕೂ್ಕ
ಮತು್ತ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶಕೂ್ಕ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಪಟ್ಟಣವು ಅದರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರಲಿ. 16 ಪಟ್ಟಣದ ಅಳತೆಯು
ಹೀಗಿರಬೇಕು: ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳವು, ದ ಣದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ
ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳವು; ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳವು ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ
ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳವು ಇರಬೇಕು. 17 ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರ ದೇಶವಿರಬೇಕು. ಅದರ ಅಗಲವು
ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ
ಳವು, ದ ಣದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ
ಳವು, ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ
ಳವು ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈ ವತು್ತ
ಳವು ಇರಬೇಕು. 18 ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ,
ಅದಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯ ಉದ್ದವು ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರ ದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ
ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳವು, ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಳವು ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಭೂಮಿಯು
ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರ ದ ಮೇರೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಅದರ ಉತ್ಪತಿ್ತಯು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗುವುದು. 19 ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ಾವ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತವರು. 20 ಮೀಸ ಾದ ಪೂಣರ್ ೕತ್ರ ದ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳವು, ಅಗಲ
ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳ ಮತು್ತ ನೀವು ಮೀಸ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರ ವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟು್ಟ, ಭೂಮಿ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
21 ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರ ದ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಭೂಮಿಯು ಅರಸನ ಾ ಾಗಿರಲಿ. ಆ ಾಲು ಮೀಸ ಾದ ೕತ್ರ ದ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಇಪ್ಪತೆ ದು
ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದವು, ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯ ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಇಪ್ಪತೆ ದು ಾವಿರ
ಳ ಉದ್ದವು,
ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೂ ಕುಲಗಳ ಾಲಿನಷು್ಟ ಉದ್ದ ಾಗಿ ಹಬು್ಬವುದು; ಅದು ಪ್ರ ಭುವಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕದು್ದ.
ಪವಿ ಾ್ರಲಯವೂ ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ೕತ್ರ ದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವುದು. 22 ಅರಸನ ಾಲಿನ ಎರಡು ಾಗಗಳ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಾಲಿನ (ಬಡಗಣ) ಮೇರೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ (ತೆಂಕಣ)
ಮೇರೆಯ ತನಕ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದದ (ತೆಂಕಣ) ಮೇರೆಯಿಂದ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನಿನ (ಬಡಗಣ) ಮೇರೆಯವರೆಗೆ
ಅರಸನ ಾಲು ಹರಡಿರುವುದು.
23 ಉಳಿದ ಕುಲಗಳ ಾಲಿನ ಕ್ರ ಮವೇನೆಂದರೆ, ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು
ಾಲು.
24 ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಸಿಮೆ
ೕನಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.
25 ಸಿಮೆ
ೕನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಇ ಾ್ಸ ಾರಿಗೆ ಒಂದು ಾಲು.
26 ಇ ಾ್ಸ ಾರಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ 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.
29 ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹಂಚಿ ಕೊಡಬೇ ಾದ ದೇಶವು ಇದೇ. ಕುಲಗಳ ಾಲುಗಳು
ಇವೇ. ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ವೇಶ ಾ್ವರಗಳು
ಪಟ್ಟಣದ ನಿಗರ್ಮನ ಹೀಗಿರಬೇಕು: ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯ ಉದ್ದ ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳ ಾಗಿದೆ.
31 ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳ ಆ ಾ ಹೆಸರುಗಳು ಇರಲಿ; ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳು; ಒಂದು ರೂಬೇನ್ ಾಗಿಲು, ಇನೊ್ನಂದು ಯೆಹೂದ ಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು ಲೇವಿಯರ
ಾಗಿಲು.
30
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ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯ ಉದ್ದವು ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು
ಳ ಾಗಿದೆ; ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳು; ಒಂದು
ೕಸೇಫನ ಾಗಿಲು; ಇನೊ್ನಂದು ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು ಾನಿನ
ಾಗಿಲು.
33 ದ ಣದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಉದ್ದವು ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳವು; ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು;
ಒಂದು ಸಿಮೆ
ೕನನ ಾಗಿಲು, ಇನೊ್ನಂದು ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು ಜೆಬುಲೂನಿನ ಾಗಿಲು.
34 ಪಶಿ್ಚಮದ ಗಡಿಯ ಉದ್ದವು ಾಲು್ಕ ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಳವು; ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು;
ಒಂದು ಾದಿನ ಾಗಿಲು, ಇನೊ್ನಂದು ಆಶೇರಿನ ಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು ನಫಾ್ತಲಿನ ಾಗಿಲು.
35 ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ
ಳವು; ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
“ಯೆಹೋವನ ನೆಲೆ*” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಗುವುದು.

*

48:35 ಯೆಹೋವನ ನೆಲೆ ಯೆಹೋವ ಶ

ಾ್ಮ.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಕೆ್ಕ ಹೆಸರಿಡ ಾಗಿದೆ, ಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕವು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸೆರೆ ಾಸಿ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ಸಮಯದ ಉತ್ಪ ನ ್ನ ಾಗಿದೆ.
“ದೇವರು ನನ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ” ಎಂಬುದು “ ಾನಿಯೇಲನ” ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್ ಾಗಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕವು
ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು 9:2; 10:2 ರಂತಹ ಹಲ ಾರು ಾಕ್ಯ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾನಿಯಲಿ್ಲ, ಾಜನಿಗೆ ಅವನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸೇವೆಯು ಸ ಾಜದ
ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಂಥ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿತು, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸೆರೆ ಾಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟ ನು. ಅವನ
ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಮತು್ತ ಸಂಸ್ಕ ೃ ತಿ ಅಲ್ಲದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಸೇವೆಯು
ಅವನನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 605-530 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸೆರೆ ಾಸಿಗಳು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಮುಂದಿನ ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾನಿಯೇಲನ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ, ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಪುಸ್ತಕವು
ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಲೋಭನೆ ಮತು್ತ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ೌತಿಕ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರ ಾವರ್ ೌಮತ್ವ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರ ತಿಮೆಯ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾನಿಯೇಲನ ಾ್ಯ ಾ್ಯ ನ — 1:1-2:49
2. ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವರನು್ನ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ರ ಸಿದು್ದ — 3:130
3. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕನಸು — 4:1-37
4. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ಬರೆದದು್ದ ಮತು್ತ ಾನಿಯೇಲನ ಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದು್ದ — 5:1-31
5. ಾನಿಯೇಲನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ — 6:1-28
6. ಾಲು್ಕ ಾ್ರ ಣಿಗಳ ದಶರ್ನ — 7:1-28
7. ಟಗರು, ಹೋತ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬಿನ ದಶರ್ನ — 8:1-27
8. 70 ವಷರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಾನಿಯೇಲನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ — 9:1-27
9. ಅಂತಿಮ ಮ ಾ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿ ಾದ ಾನಿಯೇಲನ ದಶರ್ನ — 10:1-12:13
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚರನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇಬಿ್ರ ಯ ಯುವಕರು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 2 ಆಗ ಕತರ್ನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನೂ್ನ, ದೇ ಾಲಯದ ಅನೇಕ ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು
1
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ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಶಿ ಾರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತಂದು ಆ ದೇವರ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
3 ಅನಂತರ ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಕಂಚುಕಿಯರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ ಅಶೆ್ಪ ನಜನಿಗೆ, “ನೀನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ಾಜವಂಶೀಯರಲಿ್ಲ 4 ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ, ಸುಂದರರೂ, ಸಮಸ್ತ
ಾಸ್ತ ್ರ ಜ್ಞರೂ, ಪಂಡಿತರೂ, ವಿ ಾ್ಯ ನಿಪುಣರೂ, ಾಜಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಸಮಥರ್ರೂ ಆದ
ಕೆಲವು ಯುವಕರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಸಿ್ದೕಯ ಪಂಡಿತರ ಾಷೆಯನೂ್ನ, ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ
ಕಲಿಸಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ, “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕ ಾಗಲೆಂದು
ತನ್ನ ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಾಜನು ಕುಡಿಯುವ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಬಡಿಸುವ
ಏ ಾರ್ಡು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್
ೕಷಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಆರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಸೇರಿದ್ದರು. 7 ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನು ಇವರಿಗೆ ಾಮಕರಣ ಾಡಿ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರ್,
ಹನನ್ಯ ನಿಗೆ ಶದ್ರಕ್, ಮೀ ಾಯೇಲನಿಗೆ ಮೇಶಕ್, ಅಜಯರ್ನಿಗೆ ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
6

8 ಆದರೆ
ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನ ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿಂದು ಾಜನು ಕುಡಿಯುವ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ತನ್ನ ನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನಿಗೆ,
“ ಾನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ದೇವರು ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವನೂ್ನ, ದಯೆಯನೂ್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 10 ಆ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ ಮತು್ತ ಾನಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರ ಮುಖಕಿ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಾಡಿರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ, ಾಜನು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ನೀವು ತೆಗೆಯಿಸಲು ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಭಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು.
11 ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ನೂ್ನ, ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್, ಇವರನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನು 12 ನೇಮಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಕನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪರೀ ಸು; ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಾಯಿಪಲ್ಯ ಮತು್ತ ಾನಕೆ್ಕ ನೀರು ನಮಗೆ ಒದಗಲಿ. 13 ಆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ
ಮುಖಗಳನೂ್ನ ಾಜನ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣು್ಣವ ಯುವಕರ ಮುಖಗಳನೂ್ನ, ಹೋಲಿಸಿನೋಡು; ನೋಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ತಕ್ಕ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ನಡೆಸು” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದನು.
14 ಅವನು

ಅವರ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಹತು್ತ ದಿನ ಪರೀ ಸಿದನು. 15 ಅವರು ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಾಜನ
ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣು್ಣತಿ್ತದ್ದ ಸಕಲ ಯುವಕರಿಗಿಂತ ಸುಂದರ ಾಗಿಯೂ, ಪುಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ ಾಣಿಸಿದರು.
16 ಅಂದಿನಿಂದ ವಿಚಾರಕನು ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅವರು ಕುಡಿಯಬೇ ಾದ
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಾಯಿಪಲ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಬಂದನು.
17

ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಆ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಕಲ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ವಿದೆ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ಾನಿಯೇಲನು ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಪ ್ನ ಗಳನೂ್ನ, ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ
ಗ್ರ ಹಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೀಣ ಾದನು. 18 ಾಜನು ನೇಮಿಸಿದ ಾಲವು ಕಳೆದು ಯುವಕರನು್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರತಕ್ಕ
ಸಮಯವು ಬಂ ಾಗ, ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನು ಅವರನು್ನ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಮು್ಮ ಖಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದನು.
19 ಾಜನು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾಗ ಆ ಸಮಸ್ತ ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ,
ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಇವರ ಾಗೆ
ಾರೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ; ಆದ ಾರಣ ಅವರು ಾಜನ
20 ಬಳಿಕ
ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕ ಾದರು.
ಾಜನು ಾಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ವಿದೆ್ಯಯ ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ವಿಚಾರ ಾಡಲು ಅವನ ಪೂಣರ್ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಎ ಾ್ಲ
ೕಯಿಸರಿಗಿಂತಲೂ, ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
21
ಹತ್ತರಷು್ಟ ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರು.
ಾನಿಯೇಲನು ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದ ತನಕ ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವಕ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು.
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ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕನಸು
ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕನಸು ಕಂಡು ತತ್ತರಗೊಂಡನು, ಅವನಿಗೆ
ನಿದೆ್ರ ತಪಿ್ಪತು. 2 ಆಗ ಾಜನು ತನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ೕಯಿಸರನೂ್ನ,
ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ,
ಾಟ ಾರರನೂ್ನ, ಪಂಡಿತರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಲು ಅವರು ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಾಜನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
3 ಾಜನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕನಸುಕಂಡೆನು, ಅದರ ಅಥರ್ವೇನೋ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 4 *ಆಗ ಆ ಪಂಡಿತರು ಅರ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾಜನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ,
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು; ಆ ಕನಸನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಸರಿಗೆ ಹೇಳು; ಅದರ ಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆವು” ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.
5 ಆಗ
ಾಜನು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ನನ್ನ
ಾತು ಖಂಡಿತ; ನೀವೇ ಆ ಕನಸನೂ್ನ,
ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವೆನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ತಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಬಿಡುವೆನು. 6 ನೀವು ಆ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನನಿ್ನಂದ ನಿಮಗೆ
ಾನ ಮತು್ತ ಬಹು ಾನಗಳೂ, ವಿಶೇಷ ಸ ಾ್ಮ ನಗಳೂ ಲಭಿಸುವವು. ಆದ ಾರಣ ಆ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಪಂಡಿತರು ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ ಾಜನು ತನ್ನ ಾಸರಿಗೆ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ, ಾವು ಅದರ ಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ
ವಿವರಿಸುವೆವು” ಎಂಬ ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ ಪುನಃ ಕೊಟ್ಟರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಾಜನು, “ನೀವು ಆ ಕನಸನು್ನ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ನಿಯಮವೇ ನಿಮಗೆ ಗತಿ ಾಗುವುದು ಎಂಬ ನನ್ನ
ಾತು
ಖಂಡಿತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಾಲಹರಣ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಇದು ನನಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಗೊತು್ತ.
9 ಾ ಾಂತರವನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುಳು್ಳ ಗಳನು್ನ ಆಡುತಿ್ತರಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ; ಅಂತು ಆ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು; ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ
ವಿವರಿಸಬಲಿ್ಲರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆಗ ಆ ಪಂಡಿತರು ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಯ ಮುಂದೆ, “ ಾಜನು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನು
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇಲ್ಲ; ಎಷೆ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠನು, ಎಷೆ್ಟೕ ಪ್ರ ಬಲನು ಆದ ಾವ ಅರಸನೂ
ೕಯಿಸರ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾಟ ಾರನ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಪಂಡಿತನ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಇಂಥ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿದಿ್ದಲ.್ಲ 11 ಾಜನು ಕೇಳುವ
ಸಂಗತಿಯು ಅತಿ ಕಷ್ಟ ಾದದು್ದ. ನರಜನ್ಮದವರ ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುವ ದೇವರುಗಳೇ ಹೊರತು ಇ ಾ್ಯರೂ ಾಜನ
ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾರರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
12 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಾಜನು ಉಗ್ರರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾಬೆಲಿನ ಸಕಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 13 ಕೂಡಲೆ ಆ ಆ ಯು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ವಿ ಾ್ವಂಸರು ಾ್ರ ಣಾ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರು;
ಾನಿಯೇಲನನೂ್ನ, ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಹುಡುಕಿದರು.
14 ಾಜನ ಮೈ ಾವಲಿನವರ ದಳ ಾಯಿ
ಾದ ಅ
ೕರ್ಕನು ಾಬೆಲಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರ ಸಂ ಾರಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಾಗ, ಾನಿಯೇಲನು ಬುದಿ್ಧವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 15 “ಈ ಾಜಾ ಯು ಏಕೆ
ಇಷು್ಟ ಉಗ್ರ ಾಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅ
ೕರ್ಕನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
16 ಆ ಮೇಲೆ
ಾನಿಯೇಲನು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು, “ನನಗೆ ಸಮಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಾನು ಆ ಕನಸಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ವಿವರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.
17 ಬಳಿಕ
ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹನನ್ಯ, ಮೀ ಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಎಂಬ ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ, 18 “ ಾನಿಯೇಲನು ಆ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಾವು ಾಬೆಲಿನ ಇತರ ವಿ ಾ್ವಂಸರೊಂದಿಗೆ
ಾಶ ಾಗದಂತೆ ಪರಲೋಕ ದೇವರು ಈ ರಹಸ್ಯ ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೃ ಪೆತೋರಿಸಲು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದನು.
1 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು

*
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ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
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ಆಗ ಆ ರಹಸ್ಯ ವು ಾತಿ್ರ ಯ ಸ್ವಪ ್ನದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ಕೂಡಲೆ
ಪರಲೋಕ ದೇವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಸು್ತತಿಸಿದನು,
20 “ದೇವರ ಾಮಕೆ್ಕ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ!
ಾನ ಾ್ರ ಣಗಳು ಆತನವುಗಳೇ.
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ಾಲ ಸಮಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಾಜರನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸು ಾ್ತನೆ, ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಾನಿಗಳ ಾನವು,

21

ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವು ಆತನ ವರವೇ.
22 ಆತನು ಅ ಾಧ ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರು ಾ್ತನೆ;
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವುದೂ ಆತನಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗುವುದು;
ತೇಜಸು್ಸ ಆತನಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
23 ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ,
ನೀನು ನನಗೆ ಾನ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾವು ಬೇಡಿದ್ದನು್ನ ನನಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ;
ೌದು, ಾಜನ ರಹಸ್ಯ ವನು್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವೆ” ಎಂದನು.

ಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದು್ದ
ಾನಿಯೇಲನು ಾಬೆಲಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾಜನು ನೇಮಿಸಿದ ಅ
ೕರ್ಕನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾಬೆಲಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ; ನನ್ನ ನು್ನ ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಿಡು; ಾನು
ಕನಸಿನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಕೂಡಲೆ ಅ
ೕರ್ಕನು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
“ ಾಜನೇ, ಕನಸಿನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನೊಬ್ಬ ನು ಯೆಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆ ಾಗಿ
ತಂದವರಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು. 26 ಾಜನು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ
ಾನಿಯೇಲನನು್ನ, “ ಾನು ಕಂಡ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬಲೆ್ಲ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
27 ಅದಕೆ್ಕ
ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು, “ ಾಜನು ಕೇಳುವ ರಹಸ್ಯ ವನು್ನ ವಿ ಾ್ವಂಸ ಾಗಲಿ,
ಾಟ ಾರ ಾಗಲಿ,
ೕಯಿಸ ಾಗಲಿ, ಶಕುನದವ ಾಗಲಿ
ಾರೂ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾರರು. 28 ಆದರೆ
ರಹಸ್ಯ ಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ಒಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ, ಆತನು ದೇವರು, ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಮುಂದೆ
ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಆತನೇ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಕನಸು, ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ ್ನ ಗಳು ಇವೇ.
29 “ ಾಜನೇ, ನೀನು
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರು ಾಗ ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೋ?
ಎಂಬ
ೕಚನೆಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟತ ಾ್ಲ; ರಹಸ್ಯ ಗಳನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸು ಾತನು ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಗೋಚರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 30 ಾನೇ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬುದಿ್ಧವಂತನಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವು
ಾಜನಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನ
ೕಚನೆಯ ವಿಷಯವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಈ
ರಹಸ್ಯ ವು ನನಗೂ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ.
31 “ ಾಜನೇ, ನೀನು ಕಂಡದು್ದ ಆ ಾ, ಅದು್ಭತಪ್ರ ತಿಮೆ; ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುವ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರ ತಿಮೆಯು
24 ನಂತರ

ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಂತಿತು್ತ; ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು. 32 ಆ ಪ್ರ ತಿಮೆಯ ತಲೆಯು ಅಪರಂಜಿ, ಎದೆತೋಳುಗಳು
ಬೆಳಿ್ಳ, ಹೊಟೆ್ಟ ಸೊಂಟಗಳು ಾಮ್ರ, 33 ಾಲುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣ, ಾದಗಳು ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಮಣು್ಣ.
34 “ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಂಡೆಯು ಕೈ ಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ,
ಸಿಡಿದು ಬಂದು ಆ ಪ್ರ ತಿಮೆಯ ಕಬಿ್ಬಣ ಮಣಿ್ಣ ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು, ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿತು. 35 ಆಗ
ಕಬಿ್ಬಣ, ಮಣು್ಣ, ಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಗಿ ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಣಗಳ ಹೊಟಿ್ಟ ನಂ ಾದವು;
ಾಳಿಯು ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು; ಪ್ರ ತಿಮೆಗೆ ಬಡಿದ ಆ ಬಂಡೆಯು
ಮ ಾ ಪವರ್ತ ಾಗಿ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
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ಇದೇ; ಇದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅರಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ಾಜಾಧಿ ಾಜ,
ಪರಲೋಕ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾಜ್ಯ ಬಲ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ, ವೈ ಭವಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 38 ನರಜಾತಿಯವರು
ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾಶಪ ಗಳನೂ್ನ, ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ನೀನು
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಳುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ನೀನೇ ಆ ಬಂ ಾರದ ತಲೆ.
39 “ನಿನ್ನ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿಂತ ಬಿಳು ಾದ (ಬೆಳಿ್ಳ) ಮತೊ್ತಂದು ಾಜ್ಯ ವು ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಅನಂತರ ಬೇರೊಂದು ಮೂರನೆಯ ಾಜ್ಯ ವು ಾಮ್ರ ಾ್ದಗಿ ತಲೆದೋರಿ ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಳುವುದು.
40 “ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯ ವು ಕಬಿ್ಬಣದಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ; ಕಬಿ್ಬಣವು ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಒಡೆದು
ಾಕುತ್ತದಷೆ್ಟ; ಸಕಲವನೂ್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೇ ಅದು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವುದು.
41 “ ಾದಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆರಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಂಶವು ಕುಂ ಾರನ ಮಣೂ್ಣ, ಒಂದಂಶವು ಕಬಿ್ಬಣವೂ
ಆಗಿದು್ದದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ಆ ಾಜ್ಯ ವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಾಗಿರುವುದು; ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ ನೊಂದಿಗೆ
ಕಬಿ್ಬಣವು ಮಿಶ್ರ ಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದಂತೆ ಆ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬಲವು ಸೇರಿರುವುದು.
42 ಾಲೆ್ಬರಳುಗಳ ಒಂದಂಶವು ಕಬಿ್ಬಣ, ಒಂದಂಶವು ಮಣು್ಣ ಆಗಿದ್ದ ಾಗೆ ಆ ಾಜ್ಯ ದ ಒಂದಂಶವು ಗಟಿ್ಟ,
ಒಂದಂಶವು
ಂ ಾಗಿರುವುದು. 43 ಕಬಿ್ಬಣವು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದ
ಮೇರೆಗೆ, ಆ ಾಜಾ್ಯ ಗಳ ಸಂತತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬೆರೆತುಕೊಳು್ಳವವು. ಆದರೆ ಕಬಿ್ಬಣವು ಮಣಿ್ಣ ನೊಂದಿಗೆ
ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ ಾಗೆ ಅವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
44 “ಆ ಾಜರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದೇವರು ಒಂದು ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವನು; ಅದು ಎಂದಿಗೂ
ಅಳಿಯದು, ಅದರ ಾ್ರ ಬಲ್ಯ ವು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಕದಲಿಹೋಗದು. ಆ ಾಜ್ಯ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಭಂಗಪಡಿಸಿ
ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಿ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು. 45 ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಂಡೆಯು ಕೈ ಯಿಲ್ಲದೆ
ಒಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕಬಿ್ಬಣ, ಾಮ್ರ, ಮಣು್ಣ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿತ್ತ ಾ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಪರಲೋಕದೇವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕನಸು
ನಿಜ, ಅದರ ಅಥರ್ವು ನಂಬತಕ್ಕದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿದು್ದ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿ
ಧೂಪ ಾಕಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 47 ಅರಸನು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀನು
ಈ ರಹಸ್ಯ ವನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರಲು ಸಮಥರ್ ಾದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ದೇ ಾಧಿದೇವನೂ, ಾಜರ
ಒಡೆಯನೂ, ರಹಸ್ಯ ಗಳನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
48 ಬಳಿಕ ಾಜನು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಅನೇಕ ಬಹು ಾನಗಳನೂ್ನ
ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ,
ಾಬೆಲಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರ ಸಕಲ
ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೂ ಅವನನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 49 ಾನಿಯೇಲನು ಬಿನ್ನಹ ಾಡಲು ಾಜನು
ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿದನು.
ಾನಿಯೇಲನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದನು.
46 ಆಗ

3
1

ಬಂ ಾರದ ಪತಿ್ರ ಮೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಆ

ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅರುವತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರದ, ಆರು
ಳ ಅಗಲದ ಒಂದು ಬಂ ಾರದ
ಪ್ರ ತಿಮೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ದೂ ಾ ಎಂಬ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 2 ಆಗ ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯ ಪ್ರ ತಿಷೊ್ಠೕತ್ಸವಕೆ್ಕ ಉಪ ಾಜ, ಾಯಕ, ದೇ ಾಧಿಪತಿ,
ಮಂತಿ್ರ, ಕೋ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ, ವಿಚಾರಕ ಮುಂ ಾದವರನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ
ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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ಆ ಉಪ ಾಜ, ಾಯಕ, ದೇ ಾಧಿಪತಿ, ಮಂತಿ್ರ, ಕೋ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ, ವಿಚಾರಕ ಇವರೂ
ಸಮಸ್ತ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯ ಪ್ರ ತಿಷೊ್ಠೕತ್ಸವಕೆ್ಕ ನೆರೆದು,
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 4 ಆಗ ಾರುವವನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಕೂಗಿ, “ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರೇ, ನಿಮಗೆ ಾಜಾ
ಾಗಿದೆ. 5 ನೀವು ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು,
ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯ ಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 6 ಾವನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ
ಳಗೆ ಾಕಲ್ಪಡುವನು” ಎಂದು
ಾರಿದನು. 7 ಆದ ಾರಣ ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರು ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು,
ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯ ಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.
8 ಹೀಗಿರಲು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು 9 ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು! 10 ಪ್ರ ಭುವೇ,
ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ಾದ್ಯ ಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಬಂ ಾರದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸಲಿ.
11 “
ಾರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿ
ಳಗೆ ಾಕಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು
ಆ
ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ. 12 ನೀನು ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇ ಾ್ದರೆ. ಾಜನೇ, ಇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.
13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಉಗ್ರರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರನು್ನ
ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 14 ಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರಲು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರಿಗೆ,
“ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸದೆ, ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ಬಂ ಾರದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಇರುವುದು ಬೇಕೆಂದೇ ಾಡಿದೊ್ದೕ?
15 “ಈಗ ಾದರೂ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ಾಲಗ ಮುಂ ಾದ
ಸಕಲ ಾದ್ಯ ಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸರಿ;
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ
ಳಗೆ ಾಕಲ್ಪಡುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ
ಳಗಿಂದ
ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರು ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರು ಾಜನಿಗೆ, “ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 17 ‘ಅರಸನೇ, ಾವು ಆ ಾಧಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ
ಆತನು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ
ಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ನು; ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವನು. 18 ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಾಜನೇ, ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಾವು ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರ ತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
3

ದೇವಭಕ್ತರನು್ನ ಅಗಿ್ನಯು ಸುಡದೆ ಇದ್ದದು್ದ
ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಕೋ ೕದೆ್ರ ೕಕದಿಂದ ಮುಖ ಾವವನು್ನ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ
ಎಂಬುವವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಿತ್ಯಕಿ ್ಕಂತ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಉರಿಸಬೇಕು ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶೂರರಿಗೆ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ
ಎಂಬುವವರನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ
ಳಗೆ ಎತಿ್ತ ಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
21 ಅದರಂತೆ ಶಲ್ಯ, ಇಜಾರು, ಮುಂ ಾಸ
ದ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾಗೆಯೇ
22 ಹೀ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ
ಳಗೆ ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು.
ಾಜಾ ಯು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಯ ಾವು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ಅಗಿ್ನಜಾ ್ವಲೆಯು ಶದ್ರಕ್,
19
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ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾಕಿದವರನೆ್ನೕ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಈ ಮೂವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟರು.
24 ಆಗ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬೆಚಿ್ಚಬಿದು್ದ, ತಟ್ಟ ನೆ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳಿಗೆ, “ಕಟಿ್ಟದ ಮೂವರನು್ನ
ಾವು ಬೆಂಕಿ
ಳಗೆ ಾಕಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಾಜನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ೌದು,
ಾಕಿರುವುದು ಸತ್ಯ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇಗೋ, ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಾಲ್ವರನು್ನ
ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ಾಲ್ಕನೆಯವನ ರೂಪವು
ದೇವಕು ಾರನ ರೂಪದಂತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ
ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಪ ಾತ್ಪರದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರೇ ಬನಿ್ನ, ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ
ಎಂದು ಕೂಗಲು, ಶದ್ರಕ್ ಮೇಶಕ್ ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರು ಬೆಂಕಿ
ಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದರು.
27 ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದ ಉಪ ಾಜ,
ಾಯಕ, ದೇ ಾಧಿಪತಿ, ಮಂತಿ್ರ ಗಳು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬೆಂಕಿಯ ಅಧಿ ಾರವು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಲೆಕೂದಲೂ ಸುಟಿ್ಟಲ್ಲ, ಅವರ ಶಲ್ಯ ಗಳಿಗೆ ವಿ ಾರವಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯ
ಾಸನೆಯೇ ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
28 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಜಯಿಸಿ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಹೊರತು
ಇ ಾ್ನವ ದೇವರನೂ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸ ಾರದೆಂದು ಸ್ವದೇಹಗಳನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಉದ್ಧರಿಸಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ. 29 ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರ ದೇವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ ಅವರನು್ನ
ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಹೀಗೆ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಸಮಥರ್ ಾದ ಇ ಾ್ಯ ವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಬಳಿಕ
ಾಜನು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನ ಗೋ ಎಂಬುವವರನು್ನ ಾಬೆಲ್ ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಪದವಿ
ನೀಡಿ ೌರವಿಸಿದನು.
23

4

ಕಡಿದ ಮರದ ಕನಸು
1 ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ ಾಷೆಗಳವರಿಗೆ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಪ್ರಕಟನೆ, “ನಿಮಗೆ ಸುಖವು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಲಿ! 2 ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿರುವ
ಮಹತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುವುದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಬಂದಿದೆ.
3 ಆತನ ಮಹತು್ತಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಅತಿಶಯ!

ಆತನ ಅದು್ಭತಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಶೇಷ!
ಆತನ ಾಜ್ಯ ವು ಾಶ್ವತ ಾಜ್ಯ,
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.”

“ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿದೆ್ದನು, ೌದು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸುಖ ಾಗಿದೆ್ದನು. 5 ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೆದರಿಸುವ ಒಂದು ಕನಸನು್ನ ಕಂಡೆನು; ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನನಗುಂಟಾದ
ೕಚನೆಗಳೂ, ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ ್ನ ಗಳೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದವು. 6 ಆದುದರಿಂದ ಕನಸಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಾಬೆಲಿನ ವಿ ಾ್ವಂಸರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕರೆದುತರುವ ಾಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.
4

7“
ೕಯಿಸರು, ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ಾಕುನಿಕರು, ನನ್ನ ಸಮು್ಮ ಖಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಾನು ಆ
ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಅದರ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ವಿವರಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು. 8 ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರು
ಸೇರಿರುವ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೂ, ಪರಿಶುದ್ಧದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮ ವುಳ್ಳವನೂ ಆದ
ಾನಿಯೇಲನು ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಾನು ಆ ಕನಸನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು,
9 ‘ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ,
ೕಯಿಸರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮ ವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
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ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ,
ಾವ ರಹಸ್ಯ ವೂ ನಿನಗೆ ಅಶೋಧ್ಯ ವಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ; ಆದುದರಿಂದ ಾನು
ಕಂಡ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. 10 ಾನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಾ್ದಗ ನನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು ಇವೇ. ಇಗೋ, ಲೋಕದ ನಡುವೆ ಬಹು ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ವೃ ಕ್ಷವನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 11 ಆ ವೃ ಕ್ಷವು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡಿತು್ತ, ಅದರ ತುದಿಯು ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ, ಅದು
ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೂ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಅಂದ, ಹಣು್ಣಗಳು ಬಹಳ, ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ ಆ ಾರ, ನೆರಳೂ, ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯ, ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ಾಶ ಪ ಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ, ಅದು ಸಕಲ
ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನ. 13 ಾನು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ನೋಡ ಾಗಿ ದೇವದೂತನು ಆ ಾಶದಿಂದಿಳಿದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ, 14 ವೃ ಕ್ಷವನು್ನ ಕಡಿಯಿರಿ, ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿರಿ, ಎಲೆಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿರಿ, ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲರಿ; ಮೃ ಗಗಳು ನೆರಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿ, ಪ ಗಳು
ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ಹೋಗಲಿ! 15 ಆದರೆ ಬುಡದ
ೕಟನು್ನ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಕಬಿ್ಬಣ, ಾಮ್ರ ಗಳ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಗಿಯಿರಿ; ಅಡವಿಯ ಹುಲು್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರಲಿ, ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬ ನಿಯು
ಅದನು್ನ ತೋಯಿಸಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಹುಲು್ಲ ಮೃ ಗಗಳಿಗೆ ಗತಿ ಾದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ಗತಿ ಾಗಲಿ. 16 ಅದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹೃ ದಯವು ಹೋಗಿ ಮೃ ಗದ ಹೃ ದಯವು ಬರಲಿ; ಹೀಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ ಕಳೆಯಲಿ.
17 ಇದು ಾ ಗಳ ತೀ ಾರ್ನ, ದೇವರ ತೀಪುರ್; ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿ
ಅದರ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕನಿಷ್ಠರನೂ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದು
ಜೀವಂತರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕೆಂದೇ ಈ ತೀ ಾರ್ನ ಾಯಿತು’ ಎಂದು ಾರಿದನು. 18 ಾಜ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ಾನು ಈ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡೆನು; ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಸಕಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾರರು; ನೀನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸು; ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮ ವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀನೇ ಅದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತನು.”
ಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದು್ದ
ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಬುದಿ್ಧಗೆ ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಭಯಪಟು್ಟ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸ್ತಬ್ಧ ಾದನು.
ಾಜನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ನನ್ನ ಕನ ಾಗಲಿ, ಅದರ
ಅಥರ್ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಆ ಕನಸು ನಿನ್ನ
ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಫಲಿಸಲಿ, ಅದರ ಅಥರ್ವು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರಲಿ!
20 “
ಾವ ವೃ ಕ್ಷವು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಆ ಾಶದ ತುದಿಯನು್ನ ಮುಟು್ಟ ಾ್ತ, 21 ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಣಿಸು ಾ್ತ, ಅಂದ ಾದ ಎಲೆಗಳನೂ್ನ ಬಹಳ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಬಿಡು ಾ್ತ, ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸು ಾ್ತ
ತನ್ನ ನೆರಳನು್ನ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಆ ಾಶ ಪ ಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಾಗಿಯೂ
ಾಡು ಾ್ತ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿತೋ, 22 ಆ ವೃ ಕ್ಷವು ನೀನೇ; ಾಜಾ, ನೀನು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ, ನಿನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯು ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟದೆ, ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೂ ಾ್ಯ ಪಿಸಿದೆ.
19 ಆಗ

23 “

ಾವಲು ಾರ ಾದ ದೇವದೂತನು ಆ ಾಶದಿಂದಿಳಿದು, ‘ವೃ ಕ್ಷವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಳು ಾಡಿರಿ; ಆದರೆ
ಬುಡದ
ೕಟನು್ನ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಕಬಿ್ಬಣ, ಾಮ್ರ ಗಳ ಪಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಗಿಯಿರಿ, ಅಡವಿಯ ಹುಲು್ಲ
ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರಲಿ, ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬ ನಿಯು ಅದನು್ನ ತೋಯಿಸಲಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ ಕಳೆಯುವ ತನಕ
ಾಡು ಮೃ ಗಗಳ ಸಹ ಾಸದ ಗತಿಯು ಬರಲಿ’ ಎಂದು ಾರುವುದನು್ನ ಾಜ ಾದ ನೀನು ನೋಡಿದಿಯ ಾ್ಲ.
24 “ ಾಜನೇ ಇದರ ಾತ್ಪಯರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಎನೊ್ನಡೆಯ ಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
25 ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ
ದೇವರ ತೀಪುರ್ ಹೀಗಿದೆ.
ಾಡು ಮೃ ಗಗ ಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುವಿ, ಎತು್ತಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ ಗತಿ ಾಗುವುದು, ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬ ನಿಯು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ತೋಯಿಸುವುದು; ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ತನಗೆ
ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವಷರ್ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು.
26 ವೃ ಕ್ಷದ ಬುಡದ
ೕಟನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತ ಾ್ಲ; ಇದರ ಾತ್ಪಯರ್ವೇನೆಂದರೆ
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುವುದನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ನಿನಗೆ
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ಸಿ್ಥರ ಾಗುವುದು ಎಂಬುವುದೇ.
ಾರಣ, ಅರಸನೇ, ಈ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವು ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ಾಗಲಿ,
ನೀನು ಧಮರ್ವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸು, ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡು; ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಾಲವು ಹೆಚಾ್ಚದೀತು” ಎಂದು ಅರಿಕೆ
ಾಡಿದನು.
ಕನಸಿನ ನೆರವೇರುವಿಕೆ
ಇದೆ ಾ್ಲ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂತು. 29 ಹನೆ್ನರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದನಂತರ
ಅವನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಮನೆಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ, 30 “ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ
ಬರುವಂತೆ ನನ್ನ ಾಮಥ್ಯ ರ್ ಬಲದಿಂದ ಾಜನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಗೋ, ಮ ಾ
ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಈ ಾಬೆಲ್” ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.
31 ಈ
ಾತು ಾಜನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರು ಾಗ, “ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನಿನ ಾದ
ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೇಳು; 32 ಾಜ್ಯ ವು ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿದೆ, ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ಾಡು
ಮೃ ಗಗ ಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವಿ, ಎತು್ತಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ ಗತಿ ಾಗುವುದು; ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವಷರ್ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು” ಎಂದು ಆ ಾಶ ಾಣಿ ಾಯಿತು.
33 ಈ ನುಡಿಯು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಲಿ್ಲ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವೇರಿತು; ಅವನು ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ,
ಎತು್ತಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯು ಾ್ತ, ಆ ಾಶದ ಇಬ್ಬ ನಿಯಿಂದ ನೆನೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದನು; ಅವನ ಕೂದಲು ಹದು್ದಗಳ
ಗರಿಯಂತೆಯೂ, ಅವನ ಉಗುರು ಹಕಿ್ಕಗಳ ಉಗುರಿನ ಾಗೂ ಬೆಳೆದವು.
28

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದು್ದ
ಆ ಾಲವು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತ್ತಲು ನನ್ನ
ಬುದಿ್ಧಯು ಪುನಃ ನನ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಯಿತು.
34 ನೇಮಿಸಿದ

“ಆಗ ಾನು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ,
ಸ ಾ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರ ಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನು;
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಾಶ್ವತ,
ಆತನ ಾಜ್ಯ ವು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
35 ಭೂನಿ

ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಾಗಿ
ಪರಲೋಕ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರಲಿ್ಲಯೂ,
ಭೂಲೋಕದವರಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯುತ ಕೈ ಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ ‘ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತೕ?’ ” ಎಂದು
ಾರೂ
ಕೇಳ ಾರರು.
36 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯು ಪುನಃ ನನ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಯಿತು; ನನ್ನ ಪ್ರ ಾವ ವೈ ಭವಗಳು
ನನಗೆ ಮತೆ್ತ ಲಭಿಸಿ ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಕೀತಿರ್ಯು ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು; ನನ್ನ ಮಂತಿ್ರ ಗಳೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ನನ್ನ ನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿದರು; ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡೆನು; ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಯಿತು.
37 ಈಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾದ ಾನು ಪರಲೋಕ ಾಜನನು್ನ ಹೊಗಳಿ, ಕೊಂ ಾಡಿ ಕೀತಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನ
ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ, ಆತನ ಾಗರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ; ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನಡೆಯುವವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಬಲ್ಲ ನು.

5
1

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು್ಭತ ಲೇಖನ

ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಮುಖಂಡರಲಿ್ಲ ಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಆ
ಾವಿರ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾನೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದನು. 2 ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಅದನು್ನ ಸವಿಯು ಾ್ತ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
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ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಗಳ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಾನೂ, ತನ್ನ ಮುಖಂಡರೂ, ಪತಿ್ನಯರೂ ಮತು್ತ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
ಕುಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತರುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
3 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಸೂರೆ
ಾದ ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ತಂದೊಡನೆ ಾಜನೂ,
ಅವನ ಮುಖಂಡರೂ, ಪತಿ್ನಯರು ಮತು್ತ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿದರು. 4 ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದು ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರಕಲು್ಲಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
5 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಕೈ ಯ ಬೆರಳುಗಳು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದುರಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ಸುಣ್ಣದ
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ತೊಡಗಿದವು; ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಹಸ್ತವನು್ನ ಾಜನು ನೋಡಿದನು. 6 ಆಗ ಅವನ
ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿತು, ಮನಸು್ಸ ಕಳವಳಗೊಂಡಿತು, ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ಸಡಿಲ ಾಯಿತು,
ಣ ಾಲುಗಳು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಡಿದುಕೊಂಡವು.
7 ಹೀಗಿರಲು ಾಜನು ಗಟಿ್ಟ
ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಾದಿ, ಪಂಡಿತ, ಾಕುನಿಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಾಬೆಲಿನ ಆ ವಿ ಾ್ವಂಸರಿಗೆ, “ ಾರು ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ, ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೋ
ಅವನಿಗೆ ಾನು ಧೂಮ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿ, ಅವನನು್ನ
ಾಜ್ಯ ದ ಮೂವರು ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಆ ಾ್ಥನದ ವಿ ಾ್ವಂಸರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ನೋಡಿದರು; ಆದರೆ ಆ ಬರಹವನು್ನ ಓದುವುದಕೂ್ಕ, ಅದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು
ಬಹಳ ಕಳವಳಗೊಂಡು ಕಳೆಗುಂದಿದನು, ಅವನ ಮುಖಂಡರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು.
10
ಾಜನು ಮತು್ತ ಮುಖಂಡರು ಆಡಿದ
ಾತುಗಳು ಾಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಆಕೆಯು ಔತಣದ
ಾಲೆಗೆ ಬಂದು, “ ಾಜನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಮುಖ
ಕಳೆಗುಂದದಿರಲಿ!
11 “ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮ ವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ; ದೇವರುಗಳ
ಾನಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ, ಬುದಿ್ಧ ಪ್ರ ಾಶವೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನೊಳಗೆ
ಕಂಡುಬಂದವು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಾಜನು ಅವನನು್ನ
ೕಯಿಸರು, ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳು,
ಪಂಡಿತರು, ಾಕುನಿಕರು ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 12 ೌದು, ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡ
ಹೆಸರನು್ನ ಾಜನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಈ ಾನಿಯೇಲನಲಿ್ಲ ಪರಮಬುದಿ್ಧಯೂ, ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ,
ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಜಾಣತನವೂ, ಒಗಟುಬಿಡಿಸುವ ಚಮ ಾ್ಕರವೂ, ಕಠಿಣ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಚಾತುಯರ್ವೂ ತೋರಿಬಂದವು.
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನನು್ನ
ಾಗೆ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಈಗ ಆ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರೆ ಅವನು ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುವನು”
ಎಂದಳು.
ಾನಿಯೇಲನು ಲೇಖನದ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದು್ದ
ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಾಜನ ಬಳಿ ಬರ ಾಡಲು ಾಜನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಯೆಹೂದದಿಂದ ಕೈ ದಿಗ ಾಗಿ ತಂದು ಸೆರೆ ಾಡಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾನಿಯೇಲ್ ಎಂಬುವನು ನೀನೋ?
14 ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮ ವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿ ಪರಮ ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ, ಬುದಿ್ಧಪ ್ರ ಾಶವೂ ನಿನಗುಂಟೆಂದು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
15 “ಈಗ ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ, ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿ ಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಸಮು್ಮ ಖಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಲು ಅವರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು.
16 ನೀನು, ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಕಠಿಣ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂಬ
ಸ ಾಚಾರವು ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ; ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಇದರ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ನಿನಿ್ನಂ ಾದರೆ ಾನೀಗ ನಿನಗೆ ಧೂಮ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಮೂವರು ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಆಗ
ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನ ಬಳಿ, “ನಿನ್ನ ಾನಗಳು ನಿನಗೇ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಹು ಾನಗಳು
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿ ಾಗಲಿ. ಆದರೆ ಾನು ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
13 ಆಗ
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ಅರಸನೇ, ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಾಜ್ಯ ಮಹತ್ವ,
ಾನಸ ಾ್ಮ ನಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 19 ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರು
ಅವನ ಮುಂದೆ ಬೆಚಿ್ಚಬೆದರಿದರು; ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು, ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು,
ಮನಸು್ಸ ಬಂದವರನು್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಡಿದನು, ಮನಸು್ಸ ಬಂದವರನು್ನ ಇಳಿಸಿದನು.
18

“ಹೀಗೆ ಅವನ ಹೃ ದಯವು ಉಬಿ್ಬ, ಅವನ ಸ್ವ ಾವವು ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸೊಕೆ್ಕೕರಲು ಅವನನು್ನ
ಾಜಾಸನದಿಂದ ತಳಿ್ಳ, ಾನವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರು. 21 ಅವನು ನರಜಾತಿಯವರೊಳಗಿಂದ ನೂಕಲ್ಪಟ ್ಟ ನು,
ಅವನ ಬುದಿ್ಧಯು ಮೃ ಗದ ಬುದಿ್ಧಯಂ ಾಯಿತು, ಾಡು ಕತೆ್ತಗ ಂದಿಗೆ ಾಸಿಸಿದನು. ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವ ತನಕ ದನಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವುದೇ ಅವನ ಗತಿ ಾಯಿತು, ಆ ಾಶದ
ಇಬ್ಬ ನಿಯು ಅವನ ಮೈ ಯನು್ನ ತೋಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
20

“ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನೇ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ನೀನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 23 ಪರಲೋಕದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ; ಆತನ ಆಲಯದ
ಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದರ ಾ್ಲ; ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಮುಖಂಡರ, ಪತಿ್ನ ಾಗೂ ಉಪಪತಿ್ನಯರ
ಸಂಗಡ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಬುದಿ್ಧ, ಕಣು್ಣ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ,
ಮರ, ಕಲು್ಲಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದಿ್ದೕ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಾರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದೆ
ೕ, ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳು
24
ಾರ ಅಧೀನ ೕ ಆ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಆ ಹಸ್ತವು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಬಂದು ಈ ಬರಹವನು್ನ ಬರೆಯಿತು.
22

25 “ಬರೆದ ಬರಹವು ಇದೇ, ‘ಮೆನೇ, ಮೆನೇ, ತೆಕೇಲ್, ಉಫಸಿರ್ನ್.’ 26 ಇದರ ಅಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ,
ಮೆನೇ ಎಂದರೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಕೊನೆ ಾಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 27 ತೆಕೇಲ್ ಎಂದರೆ, ನೀನು
ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗಲ್ಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ೕಗ್ಯ ತೆ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 28 ಪೆರೇಸ್ ಎಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು
ವಿ ಾಗ ಾಗಿ ಮೇದ್ಯಯರಿಗೂ, ಾರಸಿಯರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.
29

ಆಗ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಧೂಮ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ
ಚಿನ್ನದ ಾರವನು್ನ ಾಕಿ, ಈತನು ಾಜ್ಯ ದ ಮೂವರು ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದನು ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 30 ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕಸಿ್ದೕಯ ಾಜ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನು. 31 ಮೇದ್ಯ ಾದ
ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನ ವಯಸು್ಸ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಅರುವತೆ್ತರಡು.

6
1

ಾನಿಯೇಲನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲೂ್ಲ ರ ತ ಾದದು್ದ

ಾರ್ವೆಷನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ
2 ಾಜರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಾಗದಂತೆ
ಆ ಾ ಾಜ್ಯ ದ ಆ ಾ ಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಲು ನೇಮಿಸಿದನು.
ಆ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಮೂವರು ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ
ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು; ಆ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನು ಒಬ್ಬ ನು. 3 ಈ
ಾನಿಯೇಲನಲಿ್ಲ ಪರಮಬುದಿ್ಧ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಉಳಿದ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ,
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಮಥರ್ನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಾಜನು ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯ ದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು.
4

ಾ

ಹೀಗಿರಲು ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಾಜ್ಯ ಾರದ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವ
ಾವ ಸಂದಭರ್ವನೂ್ನ,
ಾವ ತಪ್ಪ ನೂ್ನ ಾಣ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದನು,
ಅವನಲಿ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಾಗಲಿ, ಅಕ್ರ ಮ ಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು, “ಈ ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ
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ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಲು ಇವನ ದೇವಧಮರ್ದ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಇ ಾ್ಯ ವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಅವ ಾಶ
ದೊರೆಯದು” ಎಂದುಕೊಂಡರು.
6 ಹೀಗೆ ಆ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಾಜನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
“ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು! 7
ಾವ ಾದರೂ ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ
ಾಜ ಾದ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ದೇವರಿ ಾಗಲಿ, ಮನುಷ ್ಯ ನಿ ಾಗಲಿ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ಖಂಡಿತ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಜಾ ಯ
ರೂಪ ಾಗಿ ವಿಧಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಾಜ್ಯ ದ ಸಕಲ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿ, ಾಯಕ, ದೇ ಾಧಿಪತಿ,
ಮಂತಿ್ರ, ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷರೂ ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಾಜನೇ, ಈಗ ನೀನು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಿ, ಇದು ಮೇದ್ಯರ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ರ ಾ್ದಗದ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಬೇರೆ ಾಗದಂತೆ ಾಸನಕೆ್ಕ ಹ ಾ್ತಕ್ಷರ ಾಡು” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು. 9 ಆದುದರಿಂದ ಾಜ ಾದ
ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಆ ನಿಬಂಧನ ಾಸನಕೆ್ಕ ರುಜು ಾಕಿದನು.
10

ಾಸನಕೆ್ಕ ರುಜು ಾದದು್ದ ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಕಡೆಗೆ ಕದವಿಲ್ಲದೆ ಕಿಟಕಿಗಳುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಹಡಿಯ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ದಿನಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್
ಣ ಾಲೂರಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು 11 ಆಗ ಆ ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿ
ಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ದೇವರ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ ವಿ ಾಪಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.
ಅವರು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾಜಾ ಯ ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ, “ ಾಜನೇ,
ಾ ಾದರೂ ಮೂವತು್ತ
ದಿನಗಳ ತನಕ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ದೇವರಿ ಾಗಲಿ, ಮನುಷ ್ಯ ನಿ ಾಗಲಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆವಿ ಾಪನೆ
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ರುಜು ಾಕಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಾಜನು, “ ೌದು, ಮೇದ್ಯರ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯರ ರ ಾ್ದಗದ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳಂತೆ ಇದು
ಸಿ್ಥರ ಾದ ನಿಬಂಧನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
12

13 ಆಗ ಅವರು ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, “ ಾಜನೇ, ಯೆಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆ
ಾಗಿ ತಂದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಆ
ಾನಿಯೇಲನು ನಿನ್ನ ಾ್ನ ಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಹ ಾ್ತಕ್ಷರದ ನಿಬಂಧನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರದೆ ದಿನಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್
ಅವನ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ
ಾಡಿದರು. 14 ಆದರೆ ಾಜನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ವ್ಯ ಸನಗೊಂಡು ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಇದರಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿ
ಇವನನು್ನ ಹೇಗೆ ರ ಸಲಿ ಎಂದು ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನದ ತನಕ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಆ ಜನರು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದು, “ಪ್ರ ಭುವೇ, ಾಜನು ವಿಧಿಸಿದ
ಾವ
ನಿಬಂಧನೆ ಾಗಲಿ, ನಿಯಮ ಾಗಲಿ ರ ಾ್ದಗ ಾರದು ಎಂಬ ಧಮರ್ಸೂತ್ರ ವು ಮೇದ್ಯಯರಲಿ್ಲಯೂ,
ಾರಸಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅನಿ ಾಯರ್ ಾಗಿ
ಾಜನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲೇ ಬೇ ಾಯಿತು.
15

16

ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ತಂದು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಾಜನು
ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿತ್ಯ ವೂ ಆ ಾಧಿಸುವ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನದ್ಧರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದನು.
17 ಕೂಡಲೆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ತಂದು ಗವಿಯ

ಾಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. ಾನಿಯೇಲನ ಈ ಶಿ ಯನು್ನ ಾರು
ಬದ ಾಯಿಸದಂತೆ ಾಜನ ಮುದೆ್ರ ಯಿಂದಲೂ, ತನ್ನ ಮುಖಂಡರ ಮುದೆ್ರ ಯಿಂದಲೂ ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ
ಾಕಿ ಭದ್ರ ಾಡ ಾಯಿತು. 18 ಾಜನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಿನೋದ ಾದ್ಯ ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಿಸದೆ,
ಉಪ ಾಸ ಾಗಿ ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಕಳೆದನು; ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ.
19

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾಜನು ಉದಯದಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯ ಬಳಿಗೆ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಹೋದನು.
ಾನಿಯೇಲನಿದ್ದ ಗವಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಅವನು ದುಃಖ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕೂಗಿ,
“ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ನಿತ್ಯ ವೂ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
20
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ಅದಕೆ್ಕ ಾನಿಯೇಲನು ಾಜನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರು!
ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ
ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೆ
ಾವ ಾನಿಯೂ
ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಾನು ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದೆನು. ಾಜ ಾದ ನಿನಗೂ
ಾವ
ದೊ್ರ ೕಹವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾಜನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಗವಿ
ಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಲು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತದರು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟ
ಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
24 ಅನಂತರ
ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೊರಿಸಿದವರನು್ನ ತಂದು
ಅವರನೂ್ನ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಗವಿಯ ತಳವನು್ನ
ಮುಟು್ಟವುದರೊಳಗೆ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾರಿ, ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು
ಾಡಿದವು.
25 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾ
ಾರ್ವೆಷನು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರಿಗೆ
ಈ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲು ಆ
ಾಡಿದನು.
ಾನಿಯೇಲನ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖವು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಲಿ!
26 “ ಾನು
ಆಳುವ
ಾಜ್ಯ ದವರೆಲ್ಲರೂ
ಾನಿಯೇಲನ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಆತನೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಸ ಾತನ ದೇವರು,
ಆತನ ಾಜ್ಯ ವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು,
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು;
27 ಆತನು ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ, ರ ಸುವವನೂ,
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಮಹತ್ವ ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನೇ ಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು.”
28 ಈ
ಾನಿಯೇಲನು
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಾರಸಿಯ ಾದ ಕೋರೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ್ಮ ನ, ೌರವಗಳಿಂದ ಾಳಿದನು.
21

22

7
ಾನಿಯೇಲನ ಾಲು್ಕ ಮೃ ಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕನಸು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನು ಮಲಗಿ ಾ್ದಗ
ಒಂದು ಸ್ವಪ ್ನ ಾಯಿತು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಆ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಮು ಾ್ಯಂಶಗಳನೂ್ನ ಬರೆದು ಇಟ್ಟ ನು.
2 ಾನಿಯೇಲನು ಆ ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಇಂತೆಂದನು, “ ಾನು ಾತಿ್ರ ಕಂಡ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾ, ಚತುದಿರ್ಕಿ್ಕನ
ಾಳಿಗಳೂ ಮ ಾ ಾಗರದ ಮೇಲೆ ರಭಸ ಾಗಿ ಬೀಸಿ ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3 ಒಂದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಾದ
ಾಲು್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮೃ ಗಗಳು ಾಗರದೊಳಗಿಂದ ಬಂದವು. 4
ದಲು ಾಣಿಸಿದ ಮೃ ಗವು ಸಿಂಹದ ಾಗಿತು್ತ,
ಅದಕೆ್ಕ ಹದಿ್ದನಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು; ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ವು; ಅದು ನೆಲದಿಂದ
ಎತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾಗೆ ಎರಡು ಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು, ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 5 ಆ ಾ, ಇನೊ್ನಂದು ಮೃ ಗ ಎರಡನೆಯದು; ಅದು ಕರಡಿಯ ಾಗಿತು್ತ, ಒಂದು ಹೆಗಲನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ. ತನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಹಲು್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಕೆ್ಕಲುಬುಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು್ತ;
ನೀನೆದು್ದ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೇ ೕಣ ಾಯಿತು. 6 ಅನಂತರ ಾನು
ನೋಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಇಗೋ, ಚಿರತೆಯ ಾಗಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಮೃ ಗವು ಾಣಿಸಿತು; ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ
ಪ ಯ ರೆಕೆ್ಕಯಂತಿರುವ ಾಲು್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು; ಆ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳಿದ್ದವು, ಅದಕೆ್ಕ ದೊರೆತನವು
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 7 ಾನು ಾತಿ್ರ ಕಂಡ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಆ ಾ, ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃ ಗವು ಾಣಿಸಿತು;
ಅದು ಭಯಂಕರ ಾಗಿತು್ತ, ಹೆದರಿಸುವಂಥ ಾಗಿತು್ತ, ಅಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಕಬಿ್ಬಣದ ದೊಡ್ಡ
1

ಾನಿಯೇಲನು 7:8

1253
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ಹಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ನುಂಗು ಾ್ತ, ಚೂರುಚೂರು ಾಡು ಾ್ತ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿಯು ಾ್ತ
ಇತು್ತ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ ಮೃ ಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. 8 ಾನು ಆ
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೆ ಇಗೋ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು
ಳೆಯಿತು;
ಅದಕೆ್ಕ ಎಡೆ ಾಡಿ ಕೊಡಲು
ದಲಿನ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ವು. ಆ ಾ, ಈ
ಕೊಂಬಿನಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕಣು್ಣಗಳಂತಿರುವ ಕಣು್ಣಗಳೂ, ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಾಯಿಯೂ ಇದ್ದವು.
9 “ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಗೆ ಾ್ಯ
ಾಸನಗಳು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು, ಮ ಾವೃ ದ್ಧನೊಬ್ಬ ನು* ಆಸೀನ ಾದನು;

ಆತನ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
ಆತನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಬಿಳಿಯ
ಉಣೆ್ಣಯಂತಿತು್ತ, ಆತನ ಾ್ಯ ಾಸನವು ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಗಳು, ಅದರ ಚಕ್ರ ಗಳು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯೇ.
10 ಾ್ಯ
ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಉರಿಯ ಪ್ರ ಾಹವು ಉಕಿ್ಕ ಹರಿದು ಬಂದಿತು. ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ದೂತರು
ಆತನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಕೋಟಾ್ಯ ನುಕೋಟಿ ಕಿಂಕರರು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಾ್ಯಯಸಭೆಯವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 11 ಆಗ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರಲು
ಇಗೋ, ಕೊಂಬು ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಕೊಂಬಿನ ಮೃ ಗವನು್ನ ಕೊಂದು, ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕಿ ಾಶ ಾಡಿದರು. 12 ಉಳಿದ ಮೃ ಗಗಳ ದೊರೆತನವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಕೆಲವು ಾಲದ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ, ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ, ಅವುಗಳ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿದರು. 13 ಾನು
ಕಂಡ ಾತಿ್ರ ಯ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಇಗೋ, ಮನುಷ ್ಯ ಕು ಾರನಂತಿರುವವನು ಆ ಾಶದ ಮೇಘಗ ಂದಿಗೆ
ಬಂದು ಆ ಮ ಾವೃ ದ್ಧನನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದನು. ಅವನನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 14 ಸಕಲ, ಜ ಾಂಗ,
ಕುಲ, ಾಷೆಗಳವರು ಅವನ ಸೇವೆ
ಾಡಲೆಂದು ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತನವೂ, ಘನತೆಯೂ, ಾಜ್ಯ ವೂ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಅಂತ್ಯ ವಿಲ್ಲದು್ದ.
ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ, ಅವನ ಾಜ್ಯ ವು ಎಂದಿಗೂ
ಅಳಿಯದು.
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಆದ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್
15 “ ಾನಿಯೇಲ ಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ವ್ಯ ಥೆಗೊಂಡಿತು, ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ
ಕನಸುಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳವಳಪಡಿಸಿದವು. 16 ಾನು ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವುಗಳ
ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ವೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ನನಗೆ, 17 ‘ಆ ಾಲು್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮೃ ಗಗಳು ಲೋಕ ಾಗರದೊಳಗಿಂದ
ಏರತಕ್ಕ ಾಲು್ಕ ಾಜ್ಯ ಗಳು. 18 ಆದರೆ ಾಜ್ಯ ವು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭಿಸುವುದು, ಅವರೇ
ಅದನು್ನ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು’ ಎಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ
ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 19 ಆ ಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಲು್ಲ, ಾಮ್ರ ದ ಉಗುರುಳ್ಳ ಮೃ ಗವು ಕೆಲವನು್ನ ನುಂಗಿ
ಕೆಲವನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿದು, ಇತರ ಮೃ ಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಾಗಿ
ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಾಗಿತು್ತ. 20 ಈ ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃ ಗದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಣ
ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ 21 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಗೆ
ಾವ ಕೊಂಬು
ಳೆತು ಮೂರು
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ, 22 ದೇವಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಮ ಾವೃ ದ್ಧನು ಬಂದು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವರ ಭಕ್ತರಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ದೊರಕಿಸುವ ತನಕ ಅವರನು್ನ ಗೆಲು್ಲ ಾ್ತ ಬಂದಿತು್ತ.”
23 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ಆ ಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃ ಗವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜ್ಯ; ಅದು
ಉಳಿದ ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಾಗಿ ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನುಂಗಿ ತುಳಿದು ಚೂರುಚೂರು ಾಡುವುದು. 24 ಆ
ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಆ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಅರಸರು ಉಂಟಾಗುವರು, ಅವರ
ತರು ಾಯ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ತಲೆದೋರುವನು. ಅವನು
ದಲಿನ ಅರಸರಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಾಗಿ ಮೂವರು
ಅರಸರನು್ನ ಸದೆಬಡೆಯುವನು. 25 ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವರ ಭಕ್ತರನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಾಲಗಳನೂ್ನ, ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಲು ಮನಸು್ಸ
ಾಡುವನು; ಆ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ† ಅವನ ಕೈ ವಶ ಾಗಿರುವರು. 26 ಆ ಮೇಲೆ
ಾ್ಯಯಸಭೆಯು ಕುಳಿತು ಅವನ ದೊರೆತನವನು್ನ ಕಿತು್ತ ತೀ ಾ ಧ ್ವಂಸ

*

7:9 ಮ ಾವೃ ದ್ಧನೊಬ್ಬ ನು ದೇವರು.

†

ಾಡಿ ಕೊನೆ ಾಣಿಸಿ ಬಿಡುವುದು.

7:25 ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ ಅಂದರೆ ಮೂರುವರೆ ವಷರ್.
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ಅವನ ಾಜ್ಯ, ಪ್ರ ಭುತ್ವ ಗಳೂ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ನ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಮಹಿಮೆಯೂ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವರ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಆತನ ಾಜ್ಯ ವು ಾಶ್ವತ ಾಜ್ಯ; ಸಕಲ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಆತನಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಈ ಕನಸಿನ ಪ್ರ ಾ್ತಪವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮುಗಿಯಿತು.
ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ನನ್ನ
ೕಚನೆಗಳಿಂದ ಬಹು ಕಳವಳಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದಿತು.
ಆದರೂ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆ.
27 ಆಗ

8
ಟಗರಿನ ಮತು್ತ ಹೋತದ ವಿಷಯ ಾದ ಕನಸು
ದಲು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿದ ಕನಸಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಕನಸು ಾನಿಯೇಲ ಾದ ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 2 ಾನು ಕಂಡ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಏ ಾಮ್ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಊ ಾ ಾಲುವೆಯ ದಡದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಾಗೆ ತೋರಿತು. 3 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಒಂದು ಟಗರು
ಾಲುವೆಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳು ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ದೊಡ್ಡದು
ಳೆತದು್ದ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು
ಳೆತ ಮೇಲೆ. 4 ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಗೆ ಆ
ಟಗರು ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ, ಉತ್ತರಕೂ್ಕ, ದ ಣಕೂ್ಕ ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
ಾವ ಜಂತುವೂ ಅದರೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ
ಹೋಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು
ಾವ ಾ್ರ ಣಿಗೂ ಶಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸು್ಸ ಬಂದಂತೆ ನಡೆದು
ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡಿತು. 5 ಾನು ಗಮನಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಗೋ, ಒಂದು ಹೋತವು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ
ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಟಿಕೊಂಡು ನೆಲವನು್ನ ಮುಟ್ಟದೆ ಓಡಿ ಬಂತು. ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳ ನಡುವೆ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಒಂದು ಕೊಂಬಿತು್ತ. 6 ಾನು ಾಲುವೆಯ ಹತಿ್ತರ ಕಂಡ ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಟಗರಿನ ಬಳಿಗೆ ಆ
ಹೋತವು ಬಂದು, ಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ಉಬಿ್ಬ ರೋಷಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಓಡಿತು. 7 ನನ್ನ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಟಗರನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲಣ ಕೊ್ರ ೕಧದಿಂದ ಉರಿಯು ಾ್ತ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಯು್ದ
ಅದರ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. ಅದಕೆ್ಕ ಎದುರು ಬೀಳಲು ಟಗರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು
ಟಗರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿ ತುಳಿದು ಾಕಿತು. ಟಗರನು್ನ ಹೋತದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಾ್ರ ಣಿ
ಾವುದೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆ ಹೋತವು ತನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಾ್ರ ಬಲ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗಲೇ
ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅದರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಅದು್ಭತ ಾದ ಕೊಂಬುಗಳು
ಳೆತು ಚತುದಿರ್ಕು್ಕಗಳಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡವು. 9 ಅವುಗ ಳಗೆ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು
ಳೆತು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದ ಣದಲಿ್ಲಯೂ, ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಅಂದಚಂದದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ*
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ಪ್ರ ಬಲ ಾಯಿತು. 10 ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಣದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡುವಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ, ಆ ಗಣದ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಗಣದ ಅಧಿಪತಿಯನೂ್ನ ಎದುರಿಸುವಷು್ಟ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು
ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿತು. 12 ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೆಡವಿ ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನು್ನ
ಅಡಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀಚತನದಿಂದ ಒಂದು ಸೈ ನ ್ಯ ವನಿ್ನಳಿಸಿ ಸತ್ಯ ಧಮರ್ವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ, ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವೃ ದಿ್ಧಗೆ ಬಂತು. 13 ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಾತ ಾಡುವವನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು, “ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದು, ಭಯಂಕರ ಾದ
ದೇವದೊ್ರ ೕಹ
ಾಡುವುದು, ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನೂ್ನ, ದೇವಭಕ್ತ ಗಣವನು್ನ ತುಳಿಯುವುದು ಎಂಬ
ಕನಸಿನ ಾಯರ್ಗಳು ಎಷು್ಟ ಾಲ ನಡೆಯುವುದು?” ಎಂದು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದನು. 14 ಅವನು ಇವನಿಗೆ,
“ಉದ ಾಸ್ತ ಾನಗಳ ಎರಡು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವವು. ಅನಂತರ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ
ಪುನಃ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪನೆ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗಬಿ್ರ ಯೇಲನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದು್ದ
*

8:9 ಅಂದಚಂದದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶ.
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ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ಈ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಗೋ,
ಮನುಷ ್ಯ ಸದೃ ಶನೊಬ್ಬ ನು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. 16 ಆಗ, “ಗಬಿ್ರ ಯೇಲನೇ, ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಇವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸು” ಎಂದು ಮನುಷ ್ಯ ಧ ್ವನಿಯಂತಹ ಒಂದು ಾಣಿಯು ಊ ಾ ಾಲುವೆಯ ದಡಗಳ ನಡುವೆ
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 17 ಅದರಂತೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಬರಲು, ಾನು ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗಿ
ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. ನನಗೆ ಅವನು, “ನರಪುತ್ರ ನೇ, ಇದು ಮನದಟಾ್ಟ ಗಿರಲಿ, ಇದು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ
ಕನಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಾನು ಮೈ ಮರೆತು ಬೋರಲು
ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನನಗೆ, 19 “ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೀರಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು; ಅದು ಕು್ಲಪ್ತ ಾದ ಅಂತ್ಯ ಾಲಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ. 20 ನೀನು ನೋಡಿದ ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಟಗರು ಮೇದ್ಯ ಮತು್ತ ಾರಸಿಯ ಾಜರು.
21 ಆ ಹೋತವು ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಜ್ಯ, ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳ ನಡುವಣ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಆ ಾಜ್ಯ ದ
ದಲನೆಯ
ಾಜ. 22 ಆ ಕೊಂಬು ಮುರಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಎದ್ದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ
ಆ ಜ ಾಂಗದೊಳಗಿಂದ ಾಲು್ಕ ಾಜ್ಯ ಗಳು ಏಳುವವು; ಆದರೆ
ದಲನೆಯ ಾಜನಿಗೆ ಇದ್ದಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಆ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಕಡೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಅಧಮರ್ವು ಪೂತಿರ್ ಾ ಾಗ
ಕಠಿಣಮುಖನೂ, ತಂತ್ರ ವುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಒಬ್ಬ ಾಜನು ತಲೆದೋರುವನು. 24 ಅವನು ಪ್ರ ಬಲ ಾಗುವನು,
ಆದರೆ ಸ್ವಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡಿ ವೃ ದಿ್ಧಗೆ ಬಂದು, ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಬಲಿಷ್ಠರನೂ್ನ, ದೇವಜನರನೂ್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವನು. 25 ಯುಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ
ೕಸವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ
ತಂದು, ಮನದಲಿ್ಲ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿರುವ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ, ಪ್ರ ಭುಗಳ ಪ್ರ ಭುವಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುವನು. ಆ ಾ,
ಾರ ಕೈ ಯೂ ಸೋಕದೆ ಾ ಾಗುವನು. 26 ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ಉದ ಾಸ್ತ ಾನಗಳ ವಿಷಯವು ನಿಜವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ಗುಟಾ್ಟ ಗಿರಲಿ. ಅದು ಬಹು ದಿನಗಳ
ನಂತರ ನಡೆಯುವಂಥದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಆಗ ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ಮೂಛೆರ್ಹೋಗಿ,
ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಾಯಿಲೆ ಬಿದೆ್ದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಎದು್ದ ಾಜ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು. ಆ ಕನಸಿಗೆ
ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾದೆನು. ಅದು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
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ಾನಿಯೇಲನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ, ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರ

1 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಮಗನೂ, ಮೇದ್ಯ ವಂಶದವನೂ ಕಸಿ್ದೕಯ

ಾಜ್ಯ ದ ದೊರೆತನವನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೂ
ಆದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, 2 ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥಗಳನು್ನ
ಪರೀ ಸಿ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ
ಾ ಾ್ಯ ನು ಾರ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಾಳು ಬಿದಿ್ದರಬೇ ಾದ ಪೂಣರ್ ಾಲದ ವಷರ್ಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಎಪ್ಪತೆ್ತಂದು ತಿಳಿದೆನು. 3 ಾನು
ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಕತರ್ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವೆತಿ್ತ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ, ವಿ ಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾದೆನು. 4 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ
ಾಡಿ ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನು, “ಓ ಕತರ್ನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಕೃ ಾ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ, 5 ಾವು
ಾ ಾಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ವ ಾಗಿ ನಡೆದು ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ತೊರೆದು
6 ನಮ್ಮ ಅರಸರು, ಪ್ರ ಾನರು, ಹಿರಿಯರು, ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನುಡಿದ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 7 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು, ಾ ೕ
ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾದವರು; ೌದು, ಈಗಲೇ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ದೊ್ರ ೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನಿ್ನಂದ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ, ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೂ
ಚದರಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವೂ ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ, ಪ್ರ ಾನರೂ, ಹಿರಿಯರೂ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಕತರ್ ಾದ
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ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಿಸುವವನೂ, ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಾವು ಆತನಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದೆ್ದವ ಾ್ಲ.
10 ಕತರ್ ಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ
ಾಡಿದ ಧಮರ್ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮೀರಿ ನಿನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋದರು. ಆದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ಾಪದ ಕೇಡುಗಳೂ, ದೇವಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮದಲಿ್ಲ ನೀನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿಪತು್ತಗಳೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ;
ಾವು ದೇವ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೇ ಸರಿ. 12 ಆ ಾ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ನಮ್ಮ ನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಾ್ನಳುವ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಗದರಿಸಿ ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆದಂತಹ ಕೇಡು ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಎಂದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 13
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಂತೆಯೇ ಈ ವಿಪತೆ್ತ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ; ಆದರೂ ಾವು ನಮ್ಮ
ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸತೊ್ಯ ೕಪದೇಶವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 14 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕೇಡನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನು
ಾಡುವ
ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೇ; ಾ ೕ ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 15 ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ,
ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೇ, ಈಗ ಚಿತೆ ಸು.
ಾವು ಾಪ ಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ
ನಡೆದಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣವೂ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವೂ ಆದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಕೋಪವನು್ನ, ನಿನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ
ದಯ ಾಡಿ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡು; ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾ ಾಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮೂ,
ನಿನ್ನ ಜನವೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿವೆಯ ಾ್ಲ. 17 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಈಗ ಾಲಿಸು; ಾ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕತರ್ ಾದ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಪ್ರ ಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು. 18 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು, ಕಣು್ಣತೆರೆದು ನಮ್ಮ
ಾಳು ಪ್ರ ದೇಶಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನೋಡು; ಾವು ಸದ್ಧಮಿರ್ಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಕೃ ಪೆಯನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 19 ಾ್ವಮೀ,
ಕೇಳು! ಾ್ವಮೀ, ಕ್ಷಮಿಸು! ಾ್ವಮೀ, ಾಲಿಸು, ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸು! ತಡ ಾಡಬೇಡ! ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ಜನವೂ, ಪಟ್ಟಣವೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವುಗ ಾದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೋ!”
ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾನು ಾಯಿಬಿಟು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಪವನು್ನ
ಅರಿಕೆ
ಾಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನು. 21 ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ದಲು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಗಬಿ್ರ ಯೇಲನೆಂಬ ಪುರುಷನು
ಅವಸರ ಾಗಿ ಾರಿಬಂದು, ಸಂ ಾ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿದನು. 22 ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಹೀಗೆ
ಾತ ಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿನಗೆ ಾನಬೋಧೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈಗ
23
ಬಂದೆನು.
ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು; ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಅತಿಪಿ್ರ ಯನು. ಈ ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ
ೕಚಿಸು,
ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೋ. 24 ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವುದು, ಾಪಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವುದು,
ಅಪ ಾಧವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವುದು, ಸ ಾತನ ಧಮರ್ವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದು, ಕನಸನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ನುಡಿಯನೂ್ನ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ಯ ಾಥರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ* ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದು,
20

ಇವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ನಿನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುರಕೂ್ಕ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾರಗಳು
ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಷ ್ಕಷೆರ್ ಾಗಿದೆ. 25 ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೋ; ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಹರಡುವ ದಿನದಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ಪ್ರ ಭುವು†
*

9:24 ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ.

†

9:25 ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ಪ್ರ ಭುವು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿ.
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ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು! ಅದು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಅರವತೆ್ತರಡು ಾರ ಇರುವುದು;
ಅದಕೆ್ಕ ಚೌಕವೂ ಕಂದಕವೂ ಇರುವವು; ಆ ಾಲವು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಾಲ. 26 ಅರುವತೆ್ತರಡು ಾರಗ ಾದ ಮೇಲೆ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನೊಬ್ಬ ನು ಛೇದಿಸಲ್ಪಡುವನು; ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಇರದು; ನುಗು್ಗವ ಪ್ರ ಭುವಿನ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನೂ್ನ ಾಳು ಾಡುವರು; ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪ್ರಳಯವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವುದು;
ಅಂತ್ಯ ದವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಾಗುವುದು, ನಿಶಿ್ಚತ ಾಶನಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. 27 ಆ ಪ್ರ ಭುವು ಒಂದು
ಾರದ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಬಹು ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೃ ಢ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು; ಅಧರ್ ಾಗ
ಯಜ್ಞನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು; ಅಸಹ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಹನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಘಾತಕನು ಾರಿಬಂದು
ನಿಶಿ್ಚತ ಪ್ರಳಯವು ಅವನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸುವ ತನಕ ಾಳು ಾಡುವನು.”

10

ದೇವದೂತನ ದಶರ್ನ
1
ಾರಸಿಯ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ
ಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು; ಅದು ಮ ಾಹೊ ಾಟದ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಾದ
ಸಂಗತಿ; ಅವನು ಕಂಡ ಕನಸನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ಮೂರು ಾರ ಶೋಕಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 3 ಮೂರು ಾರ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಾನು
ರುಚಿಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ.
ಾಂಸವನೂ್ನ, ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಾಕಲಿಲ್ಲ. ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಹಿದೆ್ದಕೆಲೆಂಬ 5 ಟೈ ಗಿ್ರ ಸ್
ಮ ಾನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇದು್ದ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು
ಊಫಜಿನ ಅಪರಂಜಿಯ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿದನು;
6 ಅವನ ಶರೀರವು ಪೀತರತ್ನದ
ಾಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು, ಅವನ ಮುಖವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯಿತು,
ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಉರಿಯುವ ಪಂಜುಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಗಿನಿಗಿಸಿದವು, ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳು ಬೆಳಗಿದ
ಾಮ್ರ ದ ಾಗೆ ಥಳಥಳಿಸಿದವು, ಅವನ ಾತಿನ ಶಬ್ದವು ಜನಸಂದಣಿಯ ಕೋ ಾಹಲದಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
7 ಾನಿಯೇಲ ಾದ
ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡೆನು; ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದವರು ಅದನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ;
ದೊಡ್ಡ ನಡುಕವು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯಿತು, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡರು. 8 ಾನು ಏ ಾಂಗಿ ಾಗಿ
ಉಳಿದು ಆ ಅದು್ಭತ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡು ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಾಂಭೀಯರ್ವು
ಾ ಾಯಿತು, ಾನು ನಿ ಾ್ರ ಣ ಾದೆನು. 9 ಆದರೂ ಅವನು
ಾತ ಾಡುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು;
ಅವನ
ಾತಿನ ಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿ ಾ್ದಗ ಾನು ಮೈ ಮರೆತು ಬೋರಲು ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. 10 ಆ ಾ,
ನನಗೆ ಹಸ್ತಸ ್ಪಶರ್ ಾಯಿತು; ಾನು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗು ಾ್ತ
ಣ ಾಲೂರಿ ಅಂಗೈ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲು್ಲವಂತೆ
ಾಡಿತು. 11 ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಅತಿಪಿ್ರ ಯನೇ, ಾನು ನುಡಿಯುವ ಾತುಗಳನು್ನ
ಗ್ರ ಹಿಸು; ನಿಂತುಕೋ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೇ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಾನು
ನಡುಗು ಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡೆನು. 12 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನಗೆ, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು
ದೈ ವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಟ ್ಟ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು; ಆ ವಿ ಾಪನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಾನು
ಬಂದೆನು. 13 ಾರಸಿಯ ಾಜ್ಯ ದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನು ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ದಿನ ನನ್ನ ನು್ನ ತಡೆಯಲು ಇಗೋ, ಪ್ರ ಾನ
ದಿವ್ಯ ಾಲಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ* ಮೀ ಾಯೇಲನು ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು; ಅಲಿ್ಲ ಾರಸಿಯ ಾಜರ ಸಂಗಡ
ಹೋ ಾಡಿ, 14 ಉಳಿದು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿ ಾಗುವ ಗತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಬಂದೆನು; ಆ ಾಲದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಇನೊ್ನಂದು ದಶರ್ನವುಂಟು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಅವನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಾನು ಮುಖವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಾಯಿಬಿಡ ಾರದೆ
ಹೋದೆನು. 16 ಇಗೋ, ನರರೂಪ ಸದೃ ಶನೊಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಾನು ಾಯಿಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವವನಿಗೆ, “ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಈ ದಶರ್ನದಿಂದ ವೇದನೆಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿವೆ,
*

10:13 ಪ್ರ ಾನ ದಿವ್ಯ ಾಲಕರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾದ.
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17 ಎನೊ್ನಡೆಯನ

ನಿ ಾ್ರ ಣ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನಂಥವನು ಎನೊ್ನಡೆಯ ಾದ ನಿನ್ನಂಥವನ ಸಂಗಡ
ಹೇಗೆ ಾತ ಾಡಬಹುದು? ಈಗಿನಿಂದ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳಕೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಉಸಿರೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 18 ಮನುಷ ್ಯ ಸದೃ ಶನು ಪುನಃ ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 19 ಆ ಮೇಲೆ ಆ
ಪುರುಷನು ನನಗೆ, “ಅತಿಪಿ್ರ ಯನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ; ನಿನಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿರಲಿ, ಬಲಗೊಳು್ಳ, ಬಲಗೊಳು್ಳ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಾನು ಬಲಗೊಂಡು, “ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ,
ಾತ ಾಡು; ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ” 20 ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಲು ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದೆನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲವೆ; ಈಗ ಾನು ಾರಸಿಯ ಾಜ್ಯ ದ ದಿವ್ಯ
ಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು; ಾನು ಆ ಹೋ ಾಟವನು್ನ ತೀರಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಾ,
ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಜ್ಯ ದ ದಿವ್ಯ ಾಲಕನು ಎದುರು ಬೀಳುವನು. 21 ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾದದ್ದನು್ನ ಈಗ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಇವರಿಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಲಕ ಾದ ಮೀ ಾಯೇಲನ† ಹೊರತು
ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಾಗತಕ್ಕವರು ಇ ಾ್ನರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದನು.”
1

ಮೇದ್ಯ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಬೆಂಬಲಕೊಟು್ಟ ಆಶ್ರ ಯ ಾಗಿ ನಿಂತೆನು.

11

ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಾನೇ ಮೀ ಾಯೇಲನಿಗೆ

ದ ಣ ಮತು್ತ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಅರಸರು
ಾನು ಈಗ ಸ ಾ್ಯಂಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು, “ಇಗೋ, ಾರಸಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮೂವರು
ಾಜರು ಏಳುವರು; ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಜನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಧನವಂತ ಾಗಿರುವನು; ಅವನು ತನ್ನ
ಧನದಿಂದ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿ ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಬಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು. 3 ಅನಂತರ
ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿ ಾದ ಒಬ್ಬ ಾಜನು ಎದು್ದ ಮ ಾ ಪ್ರ ಭುತ್ವದಿಂದ ಆಳು ಾ್ತ, ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ಗಳನು್ನ
ಾಧಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಅವನು ತಲೆಯೆತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಾಜ್ಯ ವು ಒಡೆದು ಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಿಗೂ ಾಲು್ಕ
ಾ ಾಗುವುದು. ಅದು ಅವನ ಸಂತತಿಗೆ ಾಗ ಾಗದು. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ ವು ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿದ್ದಂತೆ
ಇನು್ನ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗದು. ಆ ಾಜ್ಯ ವು ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ ಾಲ್ವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೂ ಾ ಾಗುವುದು.
5 ದ ಣ ಾಜ್ಯ ದ ಾಜನೂ,* ಅವನ ಸರ ಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಬಲಗೊಳು್ಳವರು. ಸರ ಾರನು ಾಜನಿಗಿಂತ
2

ಹೆಚು್ಚ ಬಲಗೊಂಡು ಪ್ರ ಭುತ್ವಕೆ ್ಕ ಬರುವನು. ಅವನ ಾಜ್ಯ ವು ದೊಡ್ಡ ಾಜ್ಯ ಾಗಿರುವುದು. 6 ಕೆಲವು
ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಕು ಾರಿಯು ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯ ದ
ಾಜನೊಂದಿಗೆ† ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ್ಕ ಬರುವಳು. ಆದರೂ ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆಗದು; ಅವನೂ, ಅವನ ತೋಳೂ ನಿಲ್ಲವು; ಅವಳೂ, ಅವಳನು್ನ ಕರೆದು ತಂದವರೂ, ಪಡೆದವನೂ,
ತಕೊ್ಕಂಡವನೂ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಶನಕೆ್ಕ ಈ ಾಗುವರು. 7 ಅನಂತರ ಅವಳು ಹುಟಿ್ಟದ ವಂಶವೃ ಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಅದರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಸೈ ನ ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಅವನ
ದುಗರ್ದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಗೆಲು್ಲವರು. 8 ಅವರ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ, ಎರಕದ
ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ, ಒ ್ಳಳೆ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ, ಸೂರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಬಂದು, ಕೆಲವು
ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ದ ಣ
ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. 10 ಆ ಮೇಲೆ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧ ಸ ಾ್ನಹ ಾಡಿ ಮ ಾವೂ್ಯ ಹ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವರು. ಆ ಸೈ ನ ್ಯ ವು
ಮುಂದುವರೆದು ತುಂಬಿತುಳುಕಿ ಹಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದು. ಅವರು ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ
ಾಜನ ದುಗರ್ದವರೆಗೆ ನುಗು್ಗವರು. 11 ಆಗ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಕೊ್ರ ೕಧದಿಂದ ಉರಿಯು ಾ್ತ ಹೊರಟು
ಬಂದು, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಮ ಾವೂ್ಯ ಹವನು್ನ
†
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ಾಲಕ ಾದ ಮೀ ಾಯೇಲನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಾಯುವ ದೇವದೂತನು.

ದೇಶದ ಾಜನು.

†

11:6 ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯ ದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಿರಿ

ಾ ದೇಶದ ಾಜನು.

*

11:5 ದ ಣ ಾಜ್ಯ ದ ಾಜನೂ, ಐಗುಪ್ತ

ಾನಿಯೇಲನು 11:12

1259
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ಕಟಿ್ಟದರೂ, ಅದೆ ಾ್ಲ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು.
ಅವನ ಮನಸು್ಸ
ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬುವುದು. ಅವನು ಲ ಾಂತರ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಬೀಳಿಸಿದರೂ ಾ್ರ ಬಲ್ಯಕೆ ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
13 ತರು ಾಯ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಹಿಂದಿನ ದಂಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಂಡನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೂಡಿಸಿ ಬಹಳ
ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಮ ಾ ಸೈ ನ ್ಯ ದಿಂದಲೂ, ಅಧಿಕ ಆಯುಧಗಳ ಸಮೇತ ಾಗಿಯೂ ಬರುವನು. 14 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನಿಗೆ ಎದುರು ನಿಲು್ಲವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ‡ ಹಿಂಸಕರು
ಕನಸನು್ನ ನಿಜ ಾಡಬೇಕೆಂದು ದಂಗೆ ಏಳುವರು. ಆದರೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು. 15 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು
ಬಂದು ದಿಬ್ಬ ಾಕಿ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಿಡಿಯುವನು; ದ ಣದ ಭುಜಬಲವು ನಿಲ್ಲದು, ಅಲಿ್ಲ ನ
ಮ ಾವೀರರು ತಡೆಯ ಾರರು, ಎದುರಿಸುವ
ಾವ ಶಕಿ್ತಯೂ ಇರದು. 16 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವವನು ತನ್ನ ಇಚಾ್ಛ ನು ಾರ ನಡೆಯುವನು. ಅವನನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು
ಾರು ಇಲ್ಲ,
ಾಶವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಅಂದ ಚಂದದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವನು. 17 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಸಮಸ್ತ ಬಲ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಹೊರಟು, ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನ ಾಜ್ಯ ದ ಾನಿ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆದರೆ ಆ
ಉ ಾಯವೂ ನಿಲ್ಲದು, ತನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕ ಾವಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ
ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದೇಶಗಳನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಾಡುವ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸರ ಾರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆಯೇ ತಿರುಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. 19 ಆ ಮೇಲೆ ಸ್ವದೇಶದ ದುಗರ್ಗಳ
ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು. 20 ಅವನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಎದು್ದ, ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಶಿರೋಮಣಿ ಾದ ದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು. ಅವನು ಕೆಲವು ದಿನಗ
ಾಶ ಾಗುವನು. ಅವನ ಾಶ ಕೋಪದ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ.

ಳಗೆ

21 “ಅವನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ ಪದವಿಗೆ ಹಕು್ಕ ಾರನಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ನೀಚನು ಎದು್ದ, ನೆಮ್ಮ ದಿಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಬಂದು ನಯ ಾದ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 22 ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ವೂ್ಯ ಹಗಳೂ,
ದೇವರ ನಿಬಂಧ ಾಧಿಪತಿಯೂ§ ಅವನ ರಭಸಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಂಗ ಾಗುವರು.
23

ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಕೂಡಲೆ
ೕಸ
ಾಡುವನು; ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ
ಸ ಾಯದಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಾಗಿ ಬಲಗೊಳು್ಳವನು. 24 ನೆಮ್ಮದಿಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಫಲವ ಾ್ತದ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವನು. ತಂದೆ, ಾತಂದಿರು
ಾಡದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು, ಸೂರೆ,
ಸುಲಿಗೆ, ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದವುಗಳನು್ನ ತನ್ನವರಿಗೆ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡುವನು. ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಕುತಂತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಸುವನು. 25 ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದಂಡೆತಿ್ತ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಬಲವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಡುವನು. ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳ
ಮ ಾ ಸೈ ನ ್ಯ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವನು. ಆದರೆ ನಿಲ್ಲ ಾರನು, ಅವನು ಸೋಲುವ ಾಗೆ
ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವನು. 26 ಅವನ ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನವನು್ನ ತಿನು್ನವವರೇ ಅವನನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುವರು;
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು. ಬಹಳ ಜನರು ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು. 27 ಆ ಇಬ್ಬರು
ಾಜರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಡಿನ ಮನಸುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸಹ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಸುಳು್ಳ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆದರೆ ಏನೂ ಾಗದು, ಪರಿಣಾಮವು ನಿಶಿ್ಚತ ಾಲದಲೆ್ಲೕ ತಲೆದೋರುವುದು. 28 ಅನಂತರ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಅವನ
ಮನಸು್ಸ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ
ಾಡಿ ಮತೆ್ತ
ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವನು. 29 ನಿಶಿ್ಚತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪುನಃ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವನು. ಆದರೆ
ದಲು ಆದಂತೆಯೇ ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಆಗದು. 30 ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಿತಿ್ತೕಮಿನ ಹಡಗುಗಳು
ಬರಲು, ಅವನು ಎದೆಗುಂದಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ಸರಗೊಂಡು ತನಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ
ಾಡುವನು. ಅವನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆದವರನು್ನ
‡

11:14 ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾನಿಯೇಲನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರು.
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ಕಟಾ ಸುವನು.
ಅವನು ಕೂಡಿಸುವ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಆಶ್ರ ಯ ದುಗರ್ ಾದ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿ,
32 ನಿಬಂಧನ
ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನು್ನ ನೀಗಿಸಿ,
ಾಳು ಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತವನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸುವುದು.
ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳು ಅವನ ನಯನುಡಿಗಳಿಂದ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವರು. ತಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಅರಿತವರೋ ದೃ ಢಚಿತ್ತ ಾಗಿ
ಕೃ ಾಥರ್ ಾಗುವರು. 33 ಜನರಲಿ್ಲ ನ ಾನಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳ ಾಗಿ, ಅವರು ಬಹಳ ದಿನ ಕತಿ್ತ,
ಬೆಂಕಿ, ಸೆರೆಸೂರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳುವರು. 34 ಬೀಳು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ ಾಯ ದೊರೆಯುವುದು. ಆ
ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಯ ಾದ ನುಡಿಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. 35 ಾನಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲವರು ಅಂತ್ಯ ಾಲದವರೆಗೆ ಬೀಳುತಿ್ತರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಶುದಿ್ಧಹೊಂದಿ
ಶುಭ್ರ ಾಗುವರು. ಅಂತ್ಯ ವು ನಿಶಿ್ಚತ ಾಲದಲೆ್ಲೕ ಆಗುವುದು.
ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನು
“ ಾಜನು ತನ್ನ ಇಚಾ್ಛ ನು ಾರ ನಡೆದು ಾನು ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು
ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡು ಗವರ್ದಿಂದ ಉಬಿ್ಬ, ದೇ ಾಧಿ ದೇವನನು್ನ ಮಿತಿಮೀರಿ ದೂಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲಿನ ದೈ ವ ಕೋಪವು ತೀರುವ ತನಕ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ದೈ ವಸಂಕಲ್ಪವು ನೆರವೇರಲೇ ಬೇಕು.
37 ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರುಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಿ್ತ ೕಯರು
ೕಹಿಸುವ ದೇವರ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾವ
್ರ
ದೇವರ ಾ್ನ ಗಲಿ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 38 ಕುಲದೇವರಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ದು ಾರ್ಭಿ ಾನಿ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವನು; ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ದೇವರನು್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದಿಂದಲೂ, ರತ್ನ ಗಳಿಂದಲೂ, ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸುವನು. 39 ಅನ್ಯ ದೇವರ
ಸ ಾಯದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವನು;* ಾರನು್ನ ಕಟಾ ಸುವನೋ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ
36

ಹೆಚು್ಚವುದು; ಬಹಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವನು; ದೇಶವನು್ನ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಹಂಚುವನು.

ಅಂತ್ಯ ಾಲ
“ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು, ಅವನು
ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳಿಂದಲೂ, ಬಹು ಾವೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಾಜನ ಮೇಲೆ ರಭಸ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಡು ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 41 ಅಂದ ಚಂದದ ದೇಶಕೂ್ಕ
ನುಗು್ಗವನು. ಅನೇಕ ಸೀಮೆಗಳು ಅವನಿಂದ ಾ ಾಗುವವು. ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು,
ಅ ್ಮೕನಿನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗದವರು, ಅವನ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 42 ಅವನು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಡಲು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವೂ ತನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳದು. 43 ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳ ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳನೂ್ನ,
ಐಗುಪ್ತದ ಒ ್ಳಳೆ್ಳಯ ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಲೂಬ್ಯರೂ, ಕೂಷ ್ಯರೂ ಅವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹೋಗುವರು. 44 ಹೀಗಿರಲು ಪೂವರ್ದಿಂದಲೂ, ಉತ್ತರದಿಂದಲೂ ಬರುವ ಸುದಿ್ದಯು
ಅವನನು್ನ ಾಧಿಸುವುದು ಅವನು ಅತಿ ರೋಷಗೊಂಡು ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಧ ್ವಂಸ
ಾಡಿ, ನಿ ಾರ್ಮ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವನು. 45 ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ, ಅಂದ ಚಂದದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಡುವೆ
ಅರಮನೆಯಂಥ ತನ್ನ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಸುವನು. ಆ ಾ, ಅವನು ಕೊನೆ ಾಣುವನು, ಾರೂ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡರು.”
40

12

ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತ
1 “ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮ ಾ ಾಲಕ ಾದ ದೇವದೂತ ಮೀ ಾಯೇಲನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಏಳುವನು.
ಟ್ಟ ದಲು ಜ ಾಂಗವು ಉಂಟಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಂಭವಿಸದಂಥ
ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ
ಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕು್ಕವ ೕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರ ಸಲ್ಪಡುವರು. 2 ಸತು್ತ ಧೂಳಿನ ನೆಲದೊಳಗೆ ದೀಘರ್ ನಿದೆ್ರ ಾಡುವವರಲಿ್ಲ
*

11:39 ಅನ್ಯ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸುವನು; ತನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅನ್ಯ ದೇವರ
ಆ ಾಧಕರನು್ನ ಆತುಕೊಳು್ಳವನು.
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ಅನೇಕರು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ, ಕೆಲವರು ನಿಂದನೆ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯ ತಿರ ಾ್ಕರಗಳನು್ನ
3
ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಾನಿಗಳು ತೇ ೕಮಯ ಾದ ಆ ಾಶಮಂಡಲದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವರು.
ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಸದ್ಧಮಿರ್ಗಳ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವವರು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ ಾಗೆ
4
ಹೊಳೆಯುವರು.
ಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡು, ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವ ಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ
ಮುದೆ್ರ ಾಕು. ಅಂತ್ಯ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಮರೆ ಾಗಿರಲಿ. ಬಹಳ ಜನರು ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗುವರು, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು
ಹೆಚು್ಚವುದು.”
5 ಕೂಡಲೆ ಾನಿಯೇಲ ಾದ ಾನು ಮತಿ್ತಬ ್ಬರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನು ನದಿಯ ಈ ದಡದಲಿ್ಲ,
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು ಆ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 6 ಇವರಲಿ್ಲ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಾರಿನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನು, “ಈ ಅಪೂವರ್ ಾಯರ್ಗಳು ಕೊನೆ ಾಣುವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಹಿಡಿಯುವುದು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಾರಿನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ
ಪುರುಷನನು್ನ ಕೇಳಲು, ಆ ಪುರುಷನು ಎಡ ಮತು್ತ ಬಲಗೈ ಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು, “ ಾಶ್ವತ
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಣೆ, ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ* ಕಳೆಯಬೇಕು. ದೇವಜನರ ಬಲವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುವವು” ಎಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ
ಬೀಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. 8 ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದರೂ ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು, “ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಈ
ಾಯರ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು?” ಎಂದು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಲು, 9 ಅವನು, “ ಾನಿಯೇಲನೇ, ಈ ಾತುಗಳು
ಅಂತ್ಯ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟು್ಟ ಮುದಿ್ರ ತ ಾಗಿವೆ, ಹೋಗು. 10 ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ,
ಶುಭ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋಧಿತ ಾಗುವರು; ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟ ಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವರು, ಅವರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ
ವಿವೇಕವಿರದು; ಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕವಿರುವುದು. 11 ನಿತ್ಯ ಹೋಮವು ನೀಗಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಾಳು ಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತವು ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದ ಮೇಲೆ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರತೊ್ತಂಭತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. 12 ಾದುಕೊಂಡು,
ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ ದು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಳುವವನು ಧನ್ಯ ನು. 13 ನೀನು ಹೋಗಿ
ಅಂತ್ಯ ದ ವರೆಗೆ ವಿ ಾ್ವ ಸದಿಂದ ಇರು. ನೀನು ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ,
ನಿನ ಾಗುವ ಸ್ವತಿ್ತನೊಳಗೆ ನಿಲು್ಲವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

*

12:7 ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ ಅಂದರೆ ಮೂರುವರೆ ವಷರ್.
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ಹೋಶೇಯನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಹೋಶೇಯನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಬಹುತೇಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೋಶೇಯನಿಂದ ನುಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಸಂದೇಶಗ ಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ಾನೇ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೋ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ; ಹೋಶೇಯನು
ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನೆಂಬ ದೃ ಢ ನಿಶ್ಚಯತೆಯುಳ್ಳ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಬಹುಶಃ ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಸಂಕಲಿಸಿರಬಹುದು. “ರಕ್ಷಣೆ” ಎಂಬುದು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್ ಾಗಿದೆ, ಇತರ
ಾವುದೇ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ, ಹೋಶೇಯನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತನ್ನ ವೈ ಯಕಿ್ತಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ
ನಿಕಟ ಾಗಿ ಸಂ
ೕಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅಂತಿಮ ಾಗಿ ಅವನ ವಿ ಾ್ವ ಸಕೆ್ಕ ದೊ್ರ ೕಹ ಬಗೆಯುವಳು
ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದಂಥ ಓವರ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ರ ಾನಿಸುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ,
ಹೋಶೇಯನ ಪ್ರ ಾದ ಾತ್ಮಕ ನುಡಿಯು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರ ವಹಿಸಿತು್ತ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 750-710 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಹೋಶೇಯನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ, ಸಂ ಾದಿಸಿ, ಮತು್ತ ನಕಲಿಸ ಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಿ್ರ ಯೆಯು
ಾ ಾಗ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು್ತ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶಕೆ್ಕ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಅದು ಮು ಾ್ತಯ ಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಹೋಶೇಯನ
ೌಖಿಕ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಉತ್ತರದ
ಾಜ್ಯ ದವ ಾಗಿರಬಹುದು.
ಅವರು ಧ ್ವಂಸ ಾದ ನಂತರ, ಅವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ಪ್ರ ಾದ ಾತ್ಮಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ಕರೆ, ಮತು್ತ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿ ಸಂರ ಸ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ನಮಗೂ ಾಪಿಸಲು
ಹೋಶೇಯನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವರು, ಮತು್ತ ಆತನು
ಅವಿಭಜಿತ ನಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಾಪವು ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಕಟಕರ ಾದ
ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಆಕ್ರ ಮಣ ಮತು್ತ ಾಸತ್ವದ ಬಗೆ್ಗ ಹೋಶೇಯನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ
ನಂತರ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವ ಾನವರಂತೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ನಂಬಿಕೆದೊ್ರ ೕಹದ ಹೊರ ಾಗಿಯೂ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅವರ
ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ ಾಗಿ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಹೋಶೇಯನ ಮತು್ತ ಗೋಮೆರಳ ಮದುವೆಯ
ಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರ ಸು್ತತಿಯ ಮೂಲಕ, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಾಷ್ಟ ್ರ ದ ಮೇಲಿರುವ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ
ಾಪ, ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮತು್ತ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮನೋರಂಜಕ ಾದ ರೂಪಕ ಾಗಿ
ಪ್ರ ದಶಿರ್ಸ ಾಗಿದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಹೋಶೇಯನ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿ — 1:1-11
2. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ದೇವರ ಶಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ — 2:1-23
3. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದು್ದ — 3:1-5
4. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಶಿ ಮತು್ತ ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ — 4:1-10:15
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5. ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ — 11:1-14:9
ಹೋಶೇಯನ ಪತಿ್ನಯ ಪತಿದೊ್ರ ೕಹ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ,
ೕ ಾಮ, ಆ ಾಜ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಇವರ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನೂ
ೕ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಯೇರಿಯ
ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
1

ಹೋಶೇಯನ ಮದುವೆ ಮತು್ತ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದು್ದ
ದಲು ಾತ ಾಡಿ ಾಗ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಿಂ ಾಗುವ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ.
ಏಕೆಂದರೆ, ದೇಶವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಧಿಕ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು
ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಅದರಂತೆ ಹೋಶೇಯನು ಹೋಗಿ ದಿಬ್ಲಯಿಮನ ಮಗ ಾದ ಗೋಮೆರಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಾದನು. ಅವಳು
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಳು.
4 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು, “ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಇಜೆ್ರ ೕಲ್* ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡು; ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸುರಿಸಿದ
2 ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನ ಸಂಗಡ

ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ ಾನು ಯೇಹು ವಂಶದವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವೆನು.
5 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಜೆ್ರ ೕಲ್ ತಗಿ್ಗನೊಳಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು” ಎಂದನು.
6 ಗೋಮೆರಳು ಪುನಃ ಗಭಿರ್ಣಿ
ಾಗಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನಿಗೆ,
“ಈ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಲೋ ರು ಾಮ†’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡು; ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಾತ್ಸಲ್ಯ ವಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಆದರೆ ಾನು ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಾತ್ಸಲ್ಯ ವಿಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. ಬಿಲು್ಲ, ಕತಿ್ತ, ಾಳಗ,
ಕುದುರೆ, ಾಹುತರ, ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ
ರ ಸುವೆನು” ಅಂದನು.
8 ಆ ಕೂಸು
ಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಪುನಃ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು.
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಈ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಲೋ ಅಮಿ್ಮ‡’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡು; ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯಲ್ಲ,
ಾನು ಇನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅಳೆಯುವುದಕೂ್ಕ, ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೂ್ಕ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ
ಮರಳಿನಂ ಾಗುವುದು.
ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
11 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೂ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿ ಒಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಶಿರಸ್ಸ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವರು; ಇಜೆ್ರ ೕಲಿನ ಸುದಿನವು ಅತಿವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ§.
10

1 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ “ಅಮಿ್ಮ*”

2

ಎಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ “ರು ಾಮ†” ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ.

*

1:4 ಇಜೆ್ರ ೕಲ್ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ. ಈ ಇಜೆ್ರ ೕಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಯೇಹು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜಮನೆತನದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು ಮತು್ತ ಹೊಸ ಆಡಳಿತದ
ದಲ ಅರಸ ಾದನು. 2 ಅರಸು. 9-10 ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ

ನೋಡಿರಿ.

†

1:6 ಲೋ ರು ಾಮ

ಾತ್ಸಲ್ಯರಹಿತ.

‡

ಅತಿವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪುನಃ ನೆಡುವನು.
ತೋರಿಸಿದ್ದವು.

1:9 ಲೋ ಅಮಿ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳಲ್ಲ.

*

2:1 ಅಮಿ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ.

§ 1:11 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಸುದಿನವು
† 2:1 ರು ಾಮ ಾತ್ಸಲ್ಯ ವನು್ನ
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪತಿದೊ್ರ ೕಹ
ಾಯಿಯ ಸಂಗಡ ಾದ ಾಡಿ; ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ, ಾನು ಅವಳ ಗಂಡನಲ್ಲ.
ಅವಳು ವ್ಯ ಭಿಚಾರವನು್ನ ತನ್ನ ಮುಖ ೌಂದಯರ್ದಿಂದ, ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಬೆಡಗನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ತನಮಧ್ಯ ದಿಂದ
ತೊಲಗಿಸಲಿ.
3 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾನು ಅವಳ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಅವಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆತ್ತಲೆ
ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು
ಅವಳನು್ನ ಬೆಂ ಾ ಾಗಿಸಿ,
ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದು, ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಾಯಿಸುವೆನು.
2 “ನಿಮ್ಮ

4 ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ.

ಾಯಿ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ, ಹೆತ್ತವಳು ಾಚಿಕೆಗೇಡಿ ಾಗಿ ನಡೆದಿ ಾ್ದಳೆ.
‘ತನಗೆ ಬೇ ಾದ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೂ್ನ, ಉಣೆ್ಣ ಾರುಗಳನೂ್ನ, ತೈ ಲವನೂ್ನ
ಾನಕಗಳನೂ್ನ ತನಗೆ ಕೊಡುವ ಾಗೂ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.’ ”
5 ಅವರ

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದಂಡನೆ
ಾ, ಾನು ಅವಳ ಾರಿಗೆ ಮುಳು್ಳಬೇಲಿ ಾಕುವೆನು,
ತನಗೆ ಬೇ ಾದ ಾದಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವೆನು.
7 ಅವಳು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋದರೂ ಅವರು ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಅವಳು, “ ‘ ಾನು ಮದುವೆ ಾದ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನು,
ಈಗಿನ ನನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತ ಆಗಿನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು’ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಳು.
6 ಹೀಗಿರಲು, ಆ

ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ತೈ ಲಗಳು ನನಿ್ನಂದ ದೊರೆತವುಗಳೆಂದೂ,
ಾಳನ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪ
ೕಗಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ನನ್ನ ಾ ಾಳ ಾದ ವರವೆಂದೂ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
9 ಆದ ಾರಣ ಾನು ನನ್ನ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸಗಳನು್ನ ಆ
ಾ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಅವಳ ಾನವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಉಣೆ್ಣ, ಾರುಗಳನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
10 ಈಗ ಅವ
ಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಅವಳ ಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನವನು್ನ ಬೈ ಲಿಗೆ ತರುವೆನು;
ಅವಳನು್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಾರೂ ಬಿಡಿಸರು.
8 ಅವಳಿಗೆ

ಾನು ಅವಳ ಉ ಾ್ಲಸ, ಹಬ್ಬ, ಹುಣಿ್ಣಮೆ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಸಬ್ಬತು್ತ, ಮಹೋತ್ಸವ, ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.
12 ಅವಳು
ಾವ ಅಂಜೂರ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಗಳನು್ನ ‘ಇವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವರಿಂ ಾದ
ಪ್ರ ತಿಫಲ’ ಅಂದುಕೊಂಡ ೕ,
ಅವುಗಳನು್ನ
ಾನು
ಾಳು ಾಡಿ
ಾಡುಗಿಡಗಳ ಗತಿಗೆ ತರುವೆನು; ಅವು ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗುವವು.
13 ಅವಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತು ಮೂಗುತಿ
ದ ಾದ ಒಡವೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು,
ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ಸವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾನು ಅವಳನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು,
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
11

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಪುನಃ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದು್ದ
ಾ, ಾನು ಅವಳನು್ನ ಒಲಿಸಿ, ಅಡವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವ ಂದಿಗೆ ಹೃ ದಯಂಗಮ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವೆನು.
15 ಅವಳ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು.
ಆಕೋರಿನ ತಗ್ಗನೆ ್ನೕ ಅವಳ ಸುಖ ನಿರೀ ಗೆ ಾ್ವರವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು.
14 “ಆ
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ೌವನದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
ಮುಳುಗುವಳು.‡”
16 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಇನು್ನ ‘ ಾಳೀ§’ ಅನ್ನದೆ ‘ಈಶೀ*’ ಅನು್ನವಿ.
17 ಾನು
ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾ
ಳಗಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ಅವುಗಳನು್ನ ಇನು್ನ
ಹೆಸರಿಸದಿರುವಿ.
18 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ,
ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಿಗೂ, ನೆಲದ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳಿಗೂ ನಿಬಂಧನೆ ಾಡಿ ವಿಧಿಸಿ
ಬಿಲು್ಲ, ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ಾಳಗಗಳನು್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಧ ್ವಂಸಪಡಿಸಿ,
ನನ್ನ ಜನರು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
19 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ವರಿಸುವೆನು;
ೌದು, ನೀತಿ, ಾ್ಯಯ, ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ದಯೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ವರಿಸುವೆನು.
20 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವರಿಸಲು ನೀನು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.”
21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು, “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಒಲುಮೆ ತೋರಿಸುವೆನು.
ಬೇಡುವ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಾನು ಒಲಿಯಲು, ಬೇಡುವ ಭೂಮಿಗೆ ಅದು ಒಲಿಯುವುದು.
22 ಬೇಡುವ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ತೈ ಲಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯು ಒಲಿಯುವುದು,
ಬೇಡುವ ಇಜೆ್ರ ೕಲಿಗೆ ಅವು ಒಲಿಯುವವು.
23 ಾನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಜೆ್ರ ೕಲನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಬಿತಿ್ತಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಲೋ ರು ಾಮಳಿಗೆ ಾತ್ಸಲ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು;
ಲೋ ಅಮಿ್ಮ ಗೆ ‘ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೇ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ‘ನನ್ನ ದೇವರೇ’ ಎಂದು ಭಜಿಸುವರು” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
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ಹೋಶೇಯನು ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಮರಳಿ ಕರೆತಂದದು್ದ
1 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ದೀಪ ಾ್ರ ಯ ಅಡೆಗಳನು್ನ*
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ, ನೀನು ಜಾರನಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯಳೂ,
ವ್ಯ ಭಿಚಾ ಾಸಕ್ತಳೂ ಆದ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತ ಾ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 2 ಆಗ ಾನು
ಹದಿನೈ ದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನೂ್ನ† ಮತು್ತ ಒಂದುವರೆ ಹೋಮೆರ್‡ ಜವೆಗೋದಿಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ

ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು. 3 ಾನು ಅವಳಿಗೆ, “ನನ ಾಗಿ ಬಹು ದಿನಗಳು ಾಳಿಕೊಂಡಿರು; ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಬೇಡ, ಾರೊಂದಿಗೂ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಬೇಡ. ಾನು ಸಹ ನಿನ್ನವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಸಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
4 ಇದರಂತೆ ಾಜಮುಖಂಡ, ಯಜ್ಞ, ಸ್ತಂಭ, ಏ
ೕದು, ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಬಹಳ ದಿನಗಳು
5
ಾಳಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಅನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನನೂ್ನ ಪುನಃ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವರು. ೌದು, ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನ ದಯೆಯನೂ್ನ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಪಡೆಯುವರು.

4

ಾಜಕ, ಪ್ರ ಭು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ದು ಾಚಾರ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
‡

2:15 ಆಕೆಯು ಮುಳುಗುವಳು. ಅಥ ಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಳು.

*

§

2:16

ಾಳೀ ನನ್ನ ಯಜ

ಾನನೇ.

*

2:16 ಈಶೀ ನನ್ನ

ಗಂಡನೇ ಅಥ ಾ ಎನಿ್ನ ನಿಯನೇ.
3:1 ದೀಪ ಾ್ರ ಯ ಅಡೆಗಳನು್ನ ಪು ಾತನ ಮಧ್ಯ ಾ್ರ ಚ್ಯ ದಲಿ್ಲ, ಜನರು ಒಣಗಿದ ಾ್ರ ಯಿಂದ ಾಡಿದ
ಅಡೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ದೇವರುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು
ಜನರು ನಂಬುತಿ್ತದ್ದರು.

†

3:2 ಹದಿನೈ ದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನೂ್ನ 170 ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.

‡

3:2 ಒಂದುವರೆ ಹೋಮೆರ್ 150 ಾ್ರಂ.
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ಯೆಹೋವನು ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿ ಾದ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸತ್ಯ, ದೇವ ಾನಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲಲ್ಲ.
2 ಸುಳು್ಳ ಾ , ನರಹತ್ಯ, ಕಳ್ಳತನ, ವ್ಯ ಭಿಚಾರ, ಇವುಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ;
ದೊಂಬಿಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ, ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿದೆ.
3 ಹೀಗಿರಲು ದೇಶವು ನರಳುವುದು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಭೂಜಂತುಗಳೂ ಮತು್ತ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳೂ ಬಳಲಿ ಹೋಗುವವು;
ಸಮುದ್ರ ದ ಮೀನುಗಳು ಸಹ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವವು.
4
ಾರೂ ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸದಿರಲಿ, ಾರೂ ಖಂಡಿಸದಿರಲಿ;
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡುವವರಂತಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಆ ಾ,
ಾಜಕರೇ, ನೀವು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಎಡವುವಿರಿ; ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎಡವುವರು;
ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶಮೂಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
6 ನನ್ನ ಜನರು ಾನಹೀನ ಾಗಿ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ನೀವು
ಾನವನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ನನಗೆ
ಾಜಕಸೇವೆ
ಾಡದಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆತ ಾರಣ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಮರೆತು
ಬಿಡುವೆನು.
7 ಅವರು ಹೆಚಿ್ಚದ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು;
ಾನು ಅವರ ಾನವನು್ನ ಅವ ಾನವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
8 ನನ್ನ ಜನರ ಾಪವೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ; ಅವರು ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಆಶಿಸು ಾ್ತರೆ.
9 ಜನರೂ,
ಾಜಕರೂ ಒಂದೇ; ಅವರ ದು ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು,
ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು.
10 ಅವರು ಉಣು್ಣತಿ್ತದ್ದರೂ ತೃ ಪಿ್ತ ದೊರೆಯದು, ಾದರ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಪ್ರ ಜಾಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗದು;
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರಷೆ್ಟ.
11 ವ್ಯ ಭಿಚಾರ, ಾ್ರ ಾರಸ ಮತು್ತ ಮದ್ಯ ಗಳು ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮರದ ತುಂಡನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಣಿಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಅವರು ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಪರಿ ಾರ
ನಿರೀ ಸು ಾ್ತರೆ.
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಗುಣವು ಅವರನು್ನ
ಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸಿದೆ; ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪತಿಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸದೆ
ದೊ್ರ ೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
13 ಪವರ್ ಾಗ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ
ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಅಲೊ್ಲೕನ್, ಲಿಬೆ್ನ, ಏ ಾ ಮರಗಳ ನೆರಳು ದಟ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ.
ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕು ಾರಿಯರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೂ,
ನಿಮ್ಮ ವಧುಗಳು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವುದೂ ಏ ಾಶ್ಚಯರ್?
14 ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯ ಾಗಿ* ನಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕು ಾರಿಯರನೂ್ನ
12 ನನ್ನ

ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಧುಗಳನೂ್ನ ಾನು ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀವೇ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ;
ದೇವ ಾಸಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ;
ಆ ಾ, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಜನರು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವರು.
*

4:14 ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯ ಾಗಿ “ಇವರು ಾ ಾನ್ಯರ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ (ದೇವ ಾ್ಥನ) ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವರು ಸಮೃ ದಿ್ಧಗೆ ಾರಣ ಾಗಿದ್ದ
ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೊಂದಿಗೆ ದೈ ಹಿಕ ಸಂಬಂಧ (ಲೈ ಂಗಿಕ) ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕುರಿದನಗಳಿಗೆ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯು ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು.
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15 ಇ

ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನೀನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿ ಾಗಿ ನಡೆದರೂ ಯೆಹೂದವು ಆ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗದಿರಲಿ.
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಡಿರಿ, ಬೇತ್ ಅವೆನಿಗೆ ಾತೆ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ,
“ಯೆಹೋವನ ಜೀವ ಾಣೆ” ಎಂದು ಶಪಥ ಾಡ ಾರದು.
16 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲು
ಂಡ ಹಸುವಿನಂತೆ
ಂಡುತನದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ;
ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಕುರಿಯಂತೆ ವಿ ಾಲ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವನೋ?
17 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ವಿಗ್ರ ಹಗಳಲಿ್ಲ ಬೆರತುಹೋಗಿದೆ; ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡಿರಿ.
18 ಮದ್ಯ ಾನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತೊಡಗು ಾ್ತರೆ;
ದೇಶ ಾಲಕರು ಅವ ಾನದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯ ಶೆಪಡು ಾ್ತರೆ.
19 ಾಳಿಯು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು;
ಾವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವಿಗ್ರ ಹದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.

5
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಾಜಕರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕುಲದವರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ;
ಾಜವಂಶದವರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
ನೀವು ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಉರು ಾಗಿಯೂ, ಾಬೋರಿನಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಾರಣ ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಬಂದಿದೆ.
2 ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದವರು ಅ ಾಧ ಾದ ಕೊಲೆಯಲಿ್ಲ ಮಗ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಾನೇ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
3 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ನನಗೆ ಮರೆ
ಾಗಿಲ್ಲ;
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮೇ, ನೀನೀಗ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದಿ್ದ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಹೊಲೆ ಾಗಿದೆ.
4 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಅವರನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಸ್ವ ಾವವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಅದರ ಹೆಮೆ್ಮಯೇ ವಿರುದ್ಧ ಾ
ಾಗಿದೆ;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೂ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮೂ ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ ಎಡವಿ ಬೀಳುವವು;
ಯೆಹೂದವೂ ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.
6 ಅವು ತಮ್ಮ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಶರಣುಹೊಗಲು ಹೊರಡುವವು;
ಆತನು ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಮರೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಅವು ಯೆಹೋವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಆತನಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿವೆ;
ಅವುಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳ ಭೂ ಾ್ವ ಸ ಗಳನೂ್ನ ಈ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯು ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
8 ಗಿಬ್ಯ ದಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿರಿ,
ಾಮದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬು ಕೂಗಲಿ, ಬೇತ್ ಅವೆನಿನಲಿ್ಲ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ,
ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನೇ, ಹಿಂದೆ ನೋಡು!
9 ದಂಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಾ ಾಗುವುದು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಭವಿಷ ್ಯ ತಿ್ತನ ನಿಶ್ಚಯವನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ಯೆಹೂದದ ಮುಖಂಡರು ಮೇರೆಯನು್ನ ಒತು್ತವವರಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ೌದ್ರ ವನು್ನ ನೀರಿನ ಾಗೆ ಹೊಯು್ದಬಿಡುವೆನು.
11 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ವ್ಯ ಾರ್ಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದ ಾರಣ,
ಅದು ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ, ಜಜ್ಜಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
12 ಾನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿಗೆ ನುಸಿ, ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಣ ಕುಂಟೆಯಂತಿರುವೆನು.
13 ಹೀಗಿರಲು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು
ಾನು ರೋಗಿಯೆಂದು ತಿಳುಕೊಂಡಿತು, ಯೆಹೂದವು ತನ್ನ ವ್ರ ಣವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು;
ಆಗ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಅಶೂ್ಶರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಜಗಳಗಂಟ ಮ ಾ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿತು;
1
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ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡ ಾರನು, ನಿಮ್ಮ ಾಯವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸ ಾರನು.
14 ಾನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿಗೆ ಸಿಂಹವೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹವೂ ಆಗುವೆನು;
ಾನೇ ಸೀಳಿಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವೆನು, ಾನು ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಾರೂ ಬಿಡಿಸರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ವ್ಯ ಥರ್ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ

15 ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ನನ್ನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ,

ಾನು ನನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನು;
ಅವರು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೂಡಲೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವರು.

6
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
1 ಅವರು, “ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನರಿ;
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟವನು ಆತನೇ, ಆತನೇ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವನು;
ಹೊಡೆದವನು ಆತನೇ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಾಯಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.
2 ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬದುಕಿಸುವನು;
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ನಮ್ಮ ನೆ ್ನಬಿ್ಬ ಸಲು ಆತನ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಳುವೆವು.
3 ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ
್ಳೕಣ, ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ತಿಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ,
ಆತನ ಆಗಮನವು ಉದಯದಂತೆ ನಿಶ್ಚಯ;
ಆತನು ಮುಂ ಾರಿನಂತೆಯೂ,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಂಪು ಾಡುವ ಹಿಂ ಾರಿನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು” ಅಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ
ರೆಹೋಗುವರು.
4 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಲಿ?
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಾಡಲಿ?
ನಿಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಯು ಾ್ರ ತಃ ಾಲದ
ೕಡಕೂ್ಕ, ಬೇಗನೆ ಾಯ ಾಗುವ ಇಬ್ಬ ನಿಗೂ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.
5 ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಾತುಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಾ್ಯಯದಂಡನೆಯು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊರಡುವುದು.
6 ನನಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು; ಹೋಮಗಳಿಗಿಂತ ದೇವ ಾನವೇ ಇಷ್ಟ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದುನರ್ಡತೆಗಳು
ಾಮನಂತೆ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ; ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಗಿ ಾ್ಯ ದು ಅಧಮಿರ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣ, ಅಲಿ್ಲ ನ ಹೆಜೆ್ಜಜಾಡುಗಳು ರಕ್ತಮಯವೇ.
9 ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಹೊಂಚು ಾಕುವಂತೆ
ಾಜಕರು ಗುಂ ಾಗಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿದು್ದ,
ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಾತೆ್ರ ಹೋಗುವವರನು್ನ ದೋಚಿ ಕೊಂದು ಾಕು ಾ್ತರೆ;
ೌದು,
ೕರಕೃ ತ ್ಯ ವನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ.
10 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮನೆತನದಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನೊಳಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲು ಹೊಲೆ ಾಗಿದೆ.
11 ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಗೂ ಅಧಮರ್ಫಲದ ಸುಗಿ್ಗಯು ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ.
7 ಅವರು ಆ

7

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದು್ದ
1 ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರು ಾಗ
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಅಧಮರ್ವೂ, ಸ ಾಯರ್ದ ದುಷ್ಟತನವೂ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುತ್ತವೆ.
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ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಒಳಗೆ ಕಳ್ಳರು ನುಗು್ಗ ಾ್ತರೆ, ಹೊರಗೆ ಡ ಾಯಿತಿಯವರು ಸುಲಿಯು ಾ್ತರೆ.
ದು ಾರ್ಗರ್ವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನದಟು್ಟ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಈಗ ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ, ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿವೆ.
3 ತಮ್ಮ
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ
ಾಜನನು್ನ ಆನಂದಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ, ಸುಳು್ಳ ಗಳಿಂದ ಮುಖಂಡರನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳು; ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡುವವನು ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ, ಉರಿಸಿ,
ಕಣಕವನು್ನ ಾದಿ ಾಗಿನಿಂದ ಹುಳಿಬರುವ ತನಕ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉರಿಸದೆ ಾಗೆಯೇ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಒಲೆಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
5 ನಮ್ಮ ಾಜನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸದ ಉಷ್ಣವು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ತಲೆಗೇರಲು ಆರಂಭ ಾಯಿತು;
ಾಜನು ಆ ತುಂಟರ ಕೈ ಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿದನು.
6 ಅವರು ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಆ ಾ, ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಒಲೆಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ ಉರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಎಲ್ಲರೂ
2 ತಮ್ಮ

ಅವರ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಹೊತಿ್ತಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ.
7 ಎಲ್ಲರೂ ಒಲೆಯಂತೆ ಝಳವೇರಿ ತಮ್ಮ ಾ್ಯ
ಾಧೀಶ್ವರರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ;
ಅವರ ಸಕಲ ಾಜರು ಬಿದಿ್ದರು ಾ್ತರೆ, ಅವರೊಳಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅವಿವೇಕದ ಾಜ್ಯ ತಂತ್ರ ಗಳು
ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ತಿರುವಿ ಾಕದ ರೊಟಿ್ಟಯಂತಿದೆ.
9 ಅನ್ಯರು ಅದರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೀರಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದು;
ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ನೆರೆಯು ಾಣಿಸಿದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಗೊತಿ್ತಲ.್ಲ
10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಅದರ ಹೆಮೆ್ಮಯೇ ವಿರುದ್ಧ ಾ
ಾಗಿದೆ;
8 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಜ

ಇದೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
11 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಬುದಿ್ಧ ವಿವೇಕಗಳಿಲ್ಲದ ಾರಿ ಾಳದಂತಿದೆ;

ಅದರ ಜನರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಕೂಗು ಾ್ತರೆ, ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಹೊರಡು ಾ್ತರೆ.
12 ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸಿ, ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳ
ಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಎಳೆಯುವೆನು.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
13 ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ, ಾ ಾಗಲಿ!
ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ, ಾಶ ಾಗಲಿ!
ಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇರು ಾಗಲೂ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ಹೇಗೆ
ಉದ್ಧರಿಸಲಿ!
14 ಅವರು

ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಾನ್ಯ ಾ್ರ ಾರಸಗಳಿಗೆ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು,
ನನ್ನ ನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಎಂದೂ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
15 ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಕಲಿಸಿ, ತೋಳುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ನನಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸು ಾ್ತರೆ.
ಾ್ತರೆ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ೕಸದ ಬಿಲಿ್ಲಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯ ಸೊಕಿ್ಕನ ನಿಮಿತ್ತ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವರು;
ಅವರ ಸೋಲು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗುವುದು.
16 ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳ
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1270

8
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ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ, ನನ್ನ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಶತು್ರ ವು ಹದಿ್ದನ ಾಗೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನಿ ಾಸದ ಮೇಲೆ ಬರು ಾ್ತನೆ.
2 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ, ‘ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ಾದ
ಾವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
3 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮೇಲನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ; ಶತು್ರ ವು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ವನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ಾಜರೂ ಮತು್ತ ದೇವರುಗಳೂ
ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಾಜರನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ್ದ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಗತಕ್ಕದೆ್ದೕ.
5 ಸ ಾಯರ್ವೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಸವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಿನ್ನವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ; ಅವರು ನಿಮರ್ಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ
ಹಿಡಿಯುವುದೋ?
6 ಆ ಬಸವನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕೈ ಕೆಲಸ; ಶಿಲಿ್ಪಯು ಅದನು್ನ ರೂಪಿಸಿದನು;
ಅದು ದೇವರಲ್ಲ; ಸ ಾಯರ್ದ ಬಸವನು ಚೂರುಚೂ ಾಗುವನು.
7 ಅವರು ಾಳಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತ ಾ್ತರೆ, ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ದಕೊಳು್ಳವರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪೈ ರು ತೆನೆಗೆ ಾರದು; ಬೀಜ
ಳೆತರೂ ಹಿಟು್ಟ ಸಿಕ್ಕದು;
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೂ ಅನ್ಯರು ಅದನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವರು.
8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ ನುಂಗಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ; ಅದು ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಾದ ಾತೆ್ರ ಯಂತಿದೆ.
9 ಅದು ಒಂಟಿ
ಾದ ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ ಮನಸು್ಸ ಬಂದ ಾಗೆ ನಡೆದು ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ.
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಹಣಕೊಟು್ಟ ಜಾರರನು್ನ (ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳನು್ನ) ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
10 ಅದು ಜ ಾಂಗಗ
ಳಗೆ ಜಾರರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿದರೂ, ಅದನು್ನ ಾನು ಈಗ ಸೆರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವೆನು.
ಾಜಾಧಿ ಾಜನು ಹೊರಿಸುವ ಹೊರೆಯಿಂದ ಅದು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಲಿಕೆ್ಕ ಆರಂಭ ಾಗುವುದು.
11 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಾಪ ಾಡಿದೆ;
ಕಟಿ್ಟದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾಪ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
12 ಾನು ನನ್ನ ಧಮರ್ವನು್ನ ಲ ಾಂತರ ವಿಧಿಗಳ ರೂಪ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಟ್ಟರೂ,
ಅವುಗಳು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಾವಿಸುತ್ತದೆ.
13 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ವಧಿಸಿ
ಾಂಸಭೋಜನ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಯೆಹೋವನು ಆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ; ಅವರ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ
ಾಪಕೆ್ಕ ದಂಡನೆ ಾಡುವನು;
ಅವರು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಬೇ ಾಗುವುದು.
14 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ತನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದೆ;
ಯೆಹೂದವು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ;
ಆ ಾ,
ಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು, ಅದು ಅವರ ೌಧಗಳನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”
4

9

1ಇ

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ದಂಡನೆ
ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಬೇಡ.
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ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ನಡೆಸಿದಿ್ದ;
ಎ ಾ್ಲ ಕಣಗಳಲಿ್ಲ ನ ಫಲವನು್ನ ಅದರ ಪ್ರ ತಿಫಲವ ಾ್ನ ಗಿ ಆಶಿಸಿದಿ್ದ.
2 ಕಣವೂ, ಾ್ರ ಯ ತೊಟಿ್ಟಯೂ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ಆ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸದ ನಿರೀ ಯು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದು.
3 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಾಸಿಸರು.
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು,
ಅಶೂ್ಶರದಲಿ್ಲ ಅವರು ಹೊಲ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವರು.*
4 ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸುರಿಯರು,
ಅವರ ಯಜ್ಞಗಳು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಆ ಾರವು ಸತ್ತವರ ಮನೆಯ ಆ ಾರದಂತಿರುವುದು;
ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವರು,
ಅದು ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು,
ಅದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರಲು
ೕಗ್ಯ ವಲ್ಲ.
5 ನೀವು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಏನು
ಾಡುವಿರಿ?
6 ಆ ಾ, ಅವರು ವಿ ಾಶದ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು;
ಐಗುಪ್ತವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮ ಾನ ಾಗುವುದು,
ೕಫ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅವರನು್ನ ಹೂಣಿಡುವುದು;
ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಡವೆಗಳು ಮುಳು್ಳ
ದೆಗಳ ಾ ಾಗುವವು;
ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳು ಅವರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವವು.
7 ದಂಡನೆಯ ದಿನಗಳು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ, ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿವೆ.
ಅದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದೇ ಬರುವವು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ಅಧಮರ್ವು ಬಹಳ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ವಿರೋಧವು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ,
“ಪ್ರ ಾದಿಯು ಮೂಖರ್ನು ಮತು್ತ ದೇವ ಾತ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಿತನು ಹುಚ್ಚನು” ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ.
8 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ನನ್ನ ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕುತ್ತದೆ;
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಗರ್ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬೇಟೆ ಾರನ ಬಲೆಯು ಒಡಿ್ಡದೆ,
ಅವನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಶತು್ರ ವಿನ ವಿರೋಧವು ಾದಿದೆ.
9 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಗಿಬ್ಯ ದವರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ತೀ ಾ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರು ಅವರ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ ಾಡುವನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕ್ಷಯ
ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯ ಹಣು್ಣ ಸಿಕಿ್ಕದಂತೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು;
ಹೊಸ ಾಗಿ ಫಲಕೆ್ಕ ಬಂದ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡದಲಿ್ಲ
ದಲು
ಾಗಿದ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಕಂಡ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಅವರು ಾಳ್ ಪೆಗೋರಿಗೆ ಬಂದು ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಭಕ್ತ ಾಗಿ ದೀ ಗೊಂಡು,
ಾವು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ದೇವತೆಯ ಾಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದರು.
11 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರ
ಮಹಿಮೆಯು ಪ ಯಂತೆ
ಾರಿಹೋಗುವುದು;
ಾರೂ ಹೆರರು,
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗಭರ್ಧರಿಸರು.
12 ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತು್ತ ಾಕಿದರೂ,
ಾರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತಲೇ ಬರುವೆನು;
ೌದು, ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಲು ಅವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
10

*

9:3 ಹೊಲ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವರು. “ಕೆಲವು ಆ ಾರಗಳು ಸಂ ಾ್ಕರ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ ಾದವು ಎಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ೕಷಿಸುತ್ತದೆ ಾ ಾಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
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ಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಾಗೆಯೇ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಹು ಾ್ಗವಲಿನಲಿ್ಲ ನೆಟಿ್ಟರುವು ಾಗಿ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ;
ಆದರೆ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತ್ಯ ಗೆ ಈ ಾಗುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
14 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ವಿಧಿಸು; ಏನು ವಿಧಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ?
ಅವರಿಗೆ ಗಭರ್ ಾ್ರ ವವನು್ನ ಾಡು,
ಲೆಯನು್ನ ಬತಿ್ತಸು.
15 ಅವರ ದುಷ್ಟತನವು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆ; ಅಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ
ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ನಿ ಾಸದೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು;
ಅವರನು್ನ ಇನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸೆನು; ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೇ ಸರಿ.
16 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯ ರಿಗೆ ಘಾತ ಾಗಿದೆ; ಅವರ ವಂಶಮೂಲವು ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ.
ಅವರು ಫಲಹೀನ ಾಗುವರು; ೌದು, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೂ ಅವರ ಗಭರ್ದ ಪಿ್ರ ಯಫಲವನು್ನ
ಾಯಿಸುವೆನು.
17 ನನ್ನ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವನು; ಅವರು ಆತನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ;
ಅವರಿಗೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವ ಗತಿ ಾಗುವುದು.
13 ತೂರು ಹೇಗೆ
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ಹೋಶೇಯನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಸೊಂ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಾ್ರ ಾಲತೆ
ಾಗಿದೆ; ಹಣು್ಣಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ;
ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳು ಹೆಚಿ್ಚದಷೂ್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ;
ಅದರ ಭೂಮಿಯು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದೋ, ಅಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಗ್ರ ಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮನಸು್ಸ ನುಣುಚಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಈಗ ದಂಡನೆಗೆ ಈ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು.
ಅವರ ವಿಗ್ರ ಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡುವನು.
3 “ನಮಗೆ ಾಜನೇ ಇಲ್ಲ; ಾವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟ್ಟ ವರಲ್ಲ.
ಾಜ ಾದರೋ ನಮ ಾಗಿ ಏನು ಾಡಿ ಾನು?” ಎಂದು ಈಗ ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು.
4 ಹರಟೆಹರಟು ಾ್ತರೆ, ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಡು ಾ್ತರೆ, ಸಂ ಾನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ಅಲಿ್ಲ ನ ಾ್ಯಯವು ನೇಗಿಲಗೆರೆಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ವಿಷದ ಕಳೆಗಳಂತಿದೆ.
5 ಸ ಾಯರ್ದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬೇ ಾವೆನಿನ ಬಸವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡುವರು.
ಅದರ ಭಕ್ತ ಜನರು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳವರು;
ಅದರ ಮಹಿಮೆಯು ನಂದಿಹೋಯಿತು ಎಂದು ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನಡುಗುವರು.
6 ಅದು ಜಗಳಗಂಟ ಮ ಾ ಾಜನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ
ಾಗಿ ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು.
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಾನು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಾ್ಕಗಿ*

ಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
ಾಯರ್ದ
ಾಜನು
ಾ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಹದಲಿ್ಲ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮರದ ಚಕೆ್ಕಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
8 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಾ ಾಸ್ಪದ ಾದ ಆವೆನಿನ ಪೂಜಾ ಾ್ಥನಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು.
ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳೂ, ಕಳೆಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಟು್ಟವವು;
ಅಲಿ್ಲ ನ ಜನರು, “ಬೆಟ್ಟ ಗಳೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಗಿಬ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದು ಾಚಾರವು ನಡೆದಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿದಿ್ದ;
ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ, ದು ಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಗಿಬ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಅವರು
ತು ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ?.
7

*

ಸ
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10 ನನಗಿಷ್ಟ

ಾ ಾಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು;
ಅವರ ಎರಡು ಅಪ ಾಧಗಳ ದಂಡನೆಗೋಸ್ಕರ ಜ ಾಂಗಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಟು್ಟ ಗೂಡುವವು.
11 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದು ತೆನೆಹುಲ್ಲ ನು್ನ ತುಳಿಯುತಿ್ತರುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಕಡ ಾಗಿದೆ;
ಈಗ ಾದರೋ ಅದರ ಅಂದ ಾದ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ,
ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನು್ನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೂಡುವೆನು, ಯೆಹೂದವು ಉಳಬೇಕು, ಾಕೋಬು ಕುಂಟೆ ಎಳೆಯಬೇಕು.
12 ನೀತಿಯ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತರಿ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯ ರಿ,
ಾ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫಲವ ಾ್ತಗಿಸಿ;
ಯೆಹೋವನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀತಿಯನು್ನ ವಷಿರ್ಸಲೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಶರಣುಹೋಗುವ ಸಮಯವು
ಒದಗಿದೆ.
13 ನೀವು
ಾಡಿದ ವ್ಯ ವ ಾಯವು ದುಷ್ಟತನ, ನಿಮ ಾದ ಬೆಳೆಯು ಅ ಾ್ಯಯ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಟು್ಟ ಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಶೂರರ ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ೕಸದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
14 ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ೕಷವು
ಳಗುವುದು.
ಾಳಗದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶ ಾ್ಮ ನನು ಾಯಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
ಬೇತ್ ಅಬೇರ್ಲ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕೋಟೆಗಳು ಸೂರೆ ಾಡಲ್ಪಡುವವು.
15 ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನವು ಬಹಳ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇತೇಲು ಇಂಥ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತರುವುದು;
ಬೆಳ ಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಜನು ತೀ ಾ ಾ ಾಗುವನು.
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ದೇವರ ಪುತ್ರ ಾತ್ಸಲ್ಯ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಇನೂ್ನ
ಾಲ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಟು್ಟ, ಆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದೆನು.
2 ಾನು* ಕರೆದ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಜನರು ದೂರದೂರ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಬಂದರು.
ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ, ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿದರು.
3 ಾನೇ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿಗೆ ನಡೆ ಾಟವನು್ನ ಕಲಿಸಿದೆನು; ಅದನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡೆನು.
ತನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದವನು ಾನೇ ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
4
ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಾನವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೂಗು ಾರದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮಮತೆಯ ಹಗ್ಗದಿಂದ
ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆನು.
ನೊಗವನು್ನ ತಲೆಯ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆಯುವವರಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಸು ಾರಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣಿಸಿದೆನು.
5 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗದು;
ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಒಪ್ಪದ ಾರಣ ಅಶೂ್ಶರವೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾಜ ಾಗಬೇಕು.
6 ಅದರ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಖಡ್ಗವು ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಸಲ್ಪಟು್ಟ,
ಅಲಿ್ಲ ನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
7 ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರಿಗಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನ್ನ ಜನರ ಗುಣವೇ;
ಅವರನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಕರೆಯುವವರು ಇದ್ದರೂ, ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
8 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೇಗೆ ತ್ಯ ಜಿಸಲಿ! ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಿ!
ಅ
್ಯ ೕ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅ ಾ್ಮದ ಗತಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಲಿ! ಚೆಬೋಯಿಮಿನಂತೆ ಹೇಗೆ ಾಶ ಾಡಲಿ!
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನನೊ್ನಳಗೆ ತಿರುಗಿತು, ಕರುಳು ತೀ ಾ ಮರುಗಿತು.
9 ನನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸೆನು, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ತಿರಿಗಿಕೊಳೆ್ಳನು.
*
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ಹೋಶೇಯನು 11:10

1274
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ಾನು ಮನುಷ ್ಯ ನಲ್ಲ, ದೇವರೇ; ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿ, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ†
ರೋಷದಿಂದ ಾರೆನು.
10 ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆತನ ಜನರು ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು;
ಆತನು ಆಭರ್ಟಿಸಲು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ನಡಗು ಾ್ತ ಬರುವರು;
11 ಗುಬಿ್ಬ ಗಳಂತೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದಲೂ, ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಲೂ ಅದರು ಾ್ತ ತ್ವರೆಪಡುವರು;
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾಪ

12 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದಲೂ, ಇ

ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶವು
ೕಸದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ಯೆಹೂದವು ಸತ್ಯ ಸಂಧನೂ, ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ.
1 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಮೇಯಿಸುವ ಮಂದೆಯು

12

ಾಳಿಯೇ, ಹಿಂದಟು್ಟವ ಬೇಟೆಯು ಮೂಡಣ ಾಳಿಯೇ.
ಅದು
ೕಸವನೂ್ನ, ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ನಿರಂತರ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ;
ಅಶೂ್ಶರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೊಡಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಾಕೋಬನು್ನ ಅದರ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ದಂಡಿಸುವನು,
ಅದರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಡುವನು.
3*
ಾಕೋಬನು ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ ಹಿಮ್ಮ ಡಿಯನು್ನ ಎಳೆದನು,
ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದನು†;
4 ೌದು, ದೇವದೂತನ ಸಂಗಡ ಹೋ ಾಡಿ ಗೆದ್ದನು; ಅಳು ಾ್ತ ಆತನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲಯು ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಅವನೊಡನೆ‡
ಾತ ಾಡಿದನು.
5 ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಾಮಧೇಯ.
6 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ;
ನೀತಿ, ಪಿ್ರ ೕತಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರು.
7 ಾ ಾನು! ಅದರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ೕಸದ ಾ್ರ ಸು ಇದೆ; ಕಸಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬದೇ ಅದರ ಆಶೆ.
8 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು, “ ಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೇ ೌದು, ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ದುಡಿತದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಪವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೋಷವೇನೂ ತೋರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೋ?
9 ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಜಾತೆ್ರ ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ವನ ಾಸ ಾಡುವಂತೆ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಗತಿಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪುನಃ ತರುವೆನು.
10 ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಬಹಳ ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ಗಿ ಾ್ಯ ದು ಅಧಮರ್ಮಯ
ೕ? ಅದು ಶೂನ್ಯ ದ ಗತಿಗೆ ಬರುವುದು;
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಗೋಮೇಧವು ನಡೆಯುವುದೋ?
ಅಲಿ್ಲ ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು ಹೊಲದ ನೇಗಿಲ ಗೆರೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪ ಗ ಾಗಿ ಸಿಕು್ಕವವು.
12
ಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು ಮದುವೆ ಾಗಿ ಜೀತ ಾಡಿದನು, ಹೆಣಿ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾದನು.
13 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿದನು;
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಅದು ರ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು.
†
‡

11:9 ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ.
12:4 ಅವನೊಡನೆ ನ

್ಮಡನೆ

*

12:3 ಆದಿ 25:26.

†

12:3 ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದನು ಆದಿ 32:24-26.
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14 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ

್ಣ ಾಗಿ ರೇಗಿಸಿದೆ,
ಆದ ಾರಣ ಅದರ ಒಡೆಯನು ಅದರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ,
ಅದು ಾಡಿದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವನು.

13
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದ ಾಶನ
ಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡುಗಿದರು,
ಅದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದಿತು್ತ;
ಆದರೆ ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೋಷಿ ಾ ಾಗ ಾಶ ಾಯಿತು.
2 ಈಗ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ,
ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಸ್ವಬುದಿ್ಧಗೆ ತಕ್ಕ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವೆ ಾ್ಲ ಶಿಲಿ್ಪ ಗಳ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ; ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪಶುವಿನ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ಮುದಿ್ದಸು ಾ್ತರೆ.
3 ಹೀಗಿರಲು ಅವರು ಾ್ರ ತಃ ಾಲದ
ೕಡದ ಾಗೆ,
ಬೇಗನೆ ಾಯ ಾಗುವ ಇಬ್ಬ ನಿಯಂತೆಯೂ,
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಕಣದಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟ ನ ಾಗೂ,
ಚಿಮಿಣಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹೊಗೆ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವರು.
4 ಾ ಾದರೋ ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲದಿಂದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ ದೇವರೂ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ,್ಲ ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ ರಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ,
ೕರ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಲ ಸಿದವನು ಾನೇ.
6 ಆ ಾರವು ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು;*
1 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ನುಡಿದ

ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿ ಾಗ ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು; ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
7 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಅವರ ಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ; ಚಿರತೆಯ ಾಗೆ ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುವೆನು.
8 ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರು ಬಿದು್ದ ಅವರ ಎದೆಯನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವೆನು;
ಅಲೆ್ಲೕ ಮೃ ಗ ಾಜನಂತೆ ಅವರನು್ನ ನುಂಗುವೆನು; ಭೂಜಂತುಗಳು ಅವರನು್ನ ಹರಿದುಬಿಡುವವು.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು,
ಾರು† ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವರು?‡
10 ಈಗ ನಿನ್ನ ಅರಸನು ಎಲಿ್ಲ?

ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನೋ?
ನನಗೆ ಾಜನನೂ್ನ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಎಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಯಷೆ್ಟ;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲ ನಗರ ಾಲಕರು ಎಲಿ್ಲ?
11 ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಾಜರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಕೋ ೕದೆ್ರ ೕಕ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಅಧಮರ್ವು ಗಂಟುಕಟಿ್ಟದೆ, ಅದರ ಾಪವು ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿದೆ.
13 ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆ
ಾಗು ಾ್ತ ಇದೆ;
ಅದು ಮಂಕು ಮಗುವಿನಂತಿದೆ; ಈ ಸಮಯವು ಗಭರ್ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕ ಸಮಯವಲ್ಲ.
14 ಾನು ಅದನು್ನ ಾ ಾಳದ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲೋ? ಮರಣದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲೋ?
ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಉಪದ್ರ ವಗಳಲಿ್ಲ? ಾ ಾಳವೇ, ನೀನು ಾಡುವ ಾಶನವೆಲಿ್ಲ?
ಕನಿಕರವು ನನಗೆ ಾಣಿಸದು.
15 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಫಲಸಮೃ ದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ,
*

13:6 ಆ ಾರವು ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು; ಾನು ಅವರನು್ನ
ಾರು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಾತ್ರ ವಿದೆ.

‡

ೕಷಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ತೃ ಪ್ತ ಾದರು.

†

13:9 ನೀನು ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಾದ ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದದರಿಂದ ಾಶ ಾಗಿದಿ್ದ.
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ಾಡಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಬೀಸ ಾಡುವ ಮೂಡಣ ಾಳಿಯು ಬರಲು ಅದರ ಬುಗೆ್ಗಯು ಬತು್ತವುದು,
ಅದರ ಒರತೆಯು ಒಣಗುವುದು.
ಶತು್ರ ವು ಅವರ ಪಿ್ರ ಯವಸು್ತಗಳ ನಿಧಿಯನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವನು.
16 ಸ ಾಯರ್ವು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದದರಿಂದ ತನ್ನ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕು;
ಅದರ ಜನರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು; ವೈ ರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವರು.
ಗಭಿರ್ಣಿಯರ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸೀಳುವರು.

14

ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳು
ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ;
ನಿನ್ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದಲೇ, ನೀನು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದಿ್ದ.
2 ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ
ಾತುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡಿ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸು;
ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆವು.*
1ಇ

ಸುವುದೆಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ,
ಐಗುಪ್ತದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತವುದಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ, ‘ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು’ ಎಂದು ಇನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀನೇ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಈ ಅ ಾಥರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
4 ಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಭ್ರ ಷ ್ಟತ ್ವವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಕೋಪವು ಅವರಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಯಿತು.
5 ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಇಬ್ಬ ನಿಯಂ ಾಗುವೆನು; ಅದು ಾವರೆಯಂತೆ ಅರಳುವುದು;
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳ ಾಗೆ ಬೇರು ಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು.
6 ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಹರಡುವವು, ಅದರ ಅಂದವು ಒಲೀವ್ ಮರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು,
ಅದರ ಪರಿಮಳವು ಲೆಬನೋನಿನ ಾಗೆ ಮನೋಹರ ಾಗಿರುವುದು.
7 ಅದರ ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿರುವವರು† ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಬೆಳೆದು ಾ್ರ ಯಂತೆ ಫಲಪ್ರ ದ ಾಗಿ ಫಲ
ಕೊಡುವರು;
ಅದರ ಕೀತಿರ್ಯು ಲೆಬನೋನಿನ ಾ್ರ ಾರಸದ ಾಗೆ ಾ್ವರಸ್ಯ ಾಗಿರುವುದು.
8 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮು, “ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಗೊಡವೆ ನನಗೆ ಇನೆ್ನೕಕೆ?” ಎಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸುವುದು;
ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಲಿದು ಕಟಾ ಸುವೆನು; ಾನು ಸೊಂ ಾದ ತು ಾಯಿ ಮರದಂತಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನಿ್ನಂದಲೇ ನೀನು ಫಲಿಸುವಿ.
9 ಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸುವರು; ವಿವೇಕಿಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳು;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾ್ಮ ಗಿರ್ಗಳು ನಡೆಯುವರು, ದು ಾರ್ಗಿರ್ಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡವಿ ಬೀಳುವರು.
3 ಅಶೂ್ಶರವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ

*

14:2 ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆವು. ನಮ್ಮ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗಳೆಂಬ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆವು.
ಆಶ್ರ ಯಿಸಿರುವವರು ಅವರು ಯೆಹೋವನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.

†

14:7 ಅದರ ನೆರಳನು್ನ
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ೕವೇಲನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ೕವೇಲನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು (
ೕವೇಲ 1:1) ಎಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು ವೈ ಯಕಿ್ತಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ೕವೇಲನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಪೆತೂವೇಲನ ಮಗನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡನು,
ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು.
ೕವೇಲನು ಾಜಕರ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳನು್ನ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ,
ಇದು ಯೆಹೂದದ ಆ ಾಧನ ಕೇಂದ್ರ ದ ಕುರಿ ಾದ ಸುಪರಿಚಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (
ೕವೇಲ 1:1314; 2:14,17).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 835-600 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಬಹುಶಃ
ೕವೇಲನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇತಿ ಾಸದ ಪಷಿರ್ಯನ್ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಪಷಿರ್ ಾದವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು ಮತು್ತ ಅಂತಿಮ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮರುನಿ ಾರ್ಣ
ಾಡ ಾಯಿತು.
ೕವೇಲನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದ ಬಗೆ್ಗ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದಿತು್ತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದರ
ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ನಂತರದ ಾ ಾವಧಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರು ಮತು್ತ ನಂತರದ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಓದು ಾರರೆಲ್ಲರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಡುವವರಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನು್ನ ನೀಡುವಂಥ ಕರುಣಾಮಯಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಪುಸ್ತಕವು ಎರಡು ಪ್ರ ಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ವೈ ಶಿಷ್ಟ ್ಯ ಾದುದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಿಡತೆಗಳ ಆಕ್ರ ಮಣ
ಮತೊ್ತಂದು ಆತ್ಮ ನ ಸುರಿಸುವಿಕೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಡೆದು್ದದರ
ಬಗೆ್ಗ ಅ.ಕೃ. 2 ರಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರ ನಿಂದ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕತರ್ನ ದಿನ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಿಡತೆಗಳ ಆಕ್ರ ಮಣ — 1:1-20
2. ದೇವರ ಶಿ — 2:1-17
3. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ — 2:18-32
4. ಜ ಾಂಗಗಳ ಕುರಿತು ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನಂತರ ತನ್ನ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಾಸಿಸುವುದು — 3:1-21
1 ಪೆತೂವೇಲನ ಮಗ

ಾದ

ೕವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ ವು.

ಮಿಡತೆಗಳಿಂ ಾದ ಾನಿ

2 ವೃ ದ್ಧರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,

ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಇಂಥ ಾಧೆಯು ನಿಮ್ಮ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತೊ್ತೕ?
3 ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ
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ಮತು್ತ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ.
4 ಚೂರಿಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಬಿಟಿ್ಟತು;
ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕುದರೆ ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಬಿಟಿ್ಟತು;
ಕುದರೆ ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕಂಬಳಿ ಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.
5 ಅಮಲೇರಿದವರೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ ಮತು್ತ ಅಳಿರಿ!
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವವರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಾ್ರ ಾರಸದ ಸಿಹಿಯು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
6 ನನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಾಗೂ ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾದ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು* ಏರಿ ಬಂದಿದೆ;

ಅದರ ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲು್ಲಗಳೇ†;
ಅದರ ಕೋರೆ ಹಲು್ಲಗಳು ಮೃ ಗ ಾಜನ ಕೋರೆಗಳೇ.
7 ಅದು ನನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ,
ನನ್ನ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ದೂರ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟದೆ;
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿಳು ಾದವು.
8
ೌವನದ ಪತಿ ಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡುವ ಕನೆ್ಯಯಂತೆ
ಗೋ ಾಡಿರಿ.
9 ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಗಳು ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಜಕರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
10 ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಲವು ಾ ಾಗಿದೆ,
ನೆಲವು‡ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ.§
ಏಕೆಂದರೆ ಾನ್ಯ ವು ಾಶ ಾಗಿದೆ,
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಒಣಗಿದೆ,
ಎಣೆ್ಣಯು ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದೆ.
11 ರೈ ತರೇ, ರೋದಿಸಿರಿ,
ತೋಟ ಾರರೇ ಗೋ ಾಡಿರಿ,
ಗೋದಿಯೂ ಮತು್ತ ಜವೆಗೋದಿಯೂ ಾ ಾಗಿವೆ.
ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯು ಾಶ ಾಗಿದೆ.
12 ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಒಣಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವು ಾಡಿಹೋಗಿದೆ;
ಾಳಿಂಬೆ, ಖಜೂರ್ರ ಮತು್ತ ಸೇಬು ಮರಗಳು
ಾಗು ಹೊಲದ ಸಕಲ ವನವೃ ಕ್ಷಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ.
ಮನುಷ ್ಯರು ಸೊರಗಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆಗುಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದು್ದ
ಾಜಕರೇ, ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡಿರಿ!
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸೇವಕರೇ, ಗೋ ಾಡಿರಿ.
13

ನನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರೇ, ಬಂದು ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಗಳು ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಾರದೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ.
14 ಉಪ ಾಸ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ದಿನವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿರಿ,
ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ
*

1:6 ಜ ಾಂಗವು ಮಿಡತೆಗಳ ಸೈ ನ ್ಯ ವು.
ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ. ಬರು ಾಗಿದೆ.

†

1:6 ಸಿಂಹದ ಹಲು್ಲಗಳೇ ಪ್ರಕ 9:7-10 ನೋಡಿರಿ.

‡

1:10 ನೆಲವು ದೇಶವು

§
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ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಿರಿ.
15 ಯೆಹೋವನು ಬರುವ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು.
ಅದು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಶ ಾಗುವ ದಿನ.
16 ನಮ್ಮ ಆ ಾರವು ನಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ,
ಸಂತೋಷವೂ ಾಗೂ ಉ ಾ್ಲಸವೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತ್ತ ಾ್ಲ!
17 ಬೀಜಗಳು, ಹೆಂಟೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿವೆ.
ಉ ಾ್ರ ಣಗಳು ಬರಿ ಾಗಿವೆ.
ಕಣಜಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಾನ್ಯ ವು ಒಣಗಿದೆ.
18 ಅ
್ಯೕ, ಪಶುಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ನರಳುತ್ತವೆ!
ಮೇವಿಲ್ಲದ ಾರಣ ದನದ ಮಂದೆಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಇಲ್ಲ.
ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತವೆ.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಾಡಿನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ, ವನವೃ ಕ್ಷಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜಾ್ವಲೆಯು ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ.
20 ಅಡವಿಯ ಮೃ ಗಗಳು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಲೆಯೆತಿ್ತವೆ.
ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಬತಿ್ತಹೋಗಿವೆ.
ಾಡಿನ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.

2
ಮಿಡತೆ ದಂಡಿನ ವಣರ್ನೆ
1 ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿರಿ,
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ದಿನ
ಳಗಲಿ.
ಸಮಸ್ತ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನಡುಗಲಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತ್ತದೆ;
ಅದು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
2 ಅದು ಕತ್ತಲೆಯ ಮತು್ತ
ಬಿ್ಬ ನ ದಿನವೂ,
ಾಮುರ್ಗಿಲಿನ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನವೂ ಆಗಿದೆ.
ಉದಯವು ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ,
ಪ್ರ ಬಲ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈ ನ ್ಯ ವು ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಾಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ,
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ,
ತಲತ ಾಂತರಗಳ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
3 ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸುತ್ತದೆ,
ಹಿಂದೆ ಜಾ್ವಲೆಯು ಧಗಧಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ದೇಶವು ಏದೆನ್ ಉ ಾ್ಯ ನದಂತೆ ಇತು್ತ,
ಅವು ಾಟಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಬೆ ಾ್ಗ ಾಯಿತು.
ೌದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಾವುದೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
4 ಆ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳ ಆ ಾರವು ಕುದುರೆಗಳ ಆ ಾರದ ಾಗೆ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ;
ಅವು ಸ ಾರರಂತೆ ಓಡುತ್ತವೆ.
5 ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವು ಾ ಾಡುತ್ತ ರಥಗಳಂತೆ ಚೀ ಾ್ಕರ
ಾಡುತ್ತವೆ;
ಕೂಳೆಯನು್ನ ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯ ಶಬ್ದದ ಾಗೆಯೂ,
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ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದ ಬಲವುಳ್ಳ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಾಗೆಯೂ ಇವೆ.
6 ಅವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಾ್ರ ಣ ಸಂಕಟ;
್ರ

ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳು ಕಳೆಗುಂದುತ್ತವೆ.
7 ಅವು ಶೂರರಂತೆ ಓ ಾಡುತ್ತವೆ;
ೕಧರ ಾಗೆ ಗೋಡೆ ಏರುತ್ತವೆ;
8 ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿ್ಲಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ;
ಆಯುಧಗಳ ನಡುವೆ ನುಗು್ಗತ್ತವೆ.
9 ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತ್ವರೆಪಡುತ್ತವೆ,
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಓ ಾಡುತ್ತವೆ,
ಮನೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತತ್ತವೆ,
ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳರಂತೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
10 ಅವುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ನಡಗುತ್ತದೆ,
ಸೂಯರ್ ಮತು್ತ ಚಂದ್ರರು ಮಂ ಾಗು ಾ್ತರೆ,
ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಾಂತಿಗುಂದುತ್ತವೆ.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಮುಂದೆ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಧ ್ವ ನಿಗೈ ಯು ಾ್ತನೆ,
ಆತನ ಸೈ ನ ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ;
ಆತನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುವವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಮಹತ್ತರವೂ ಮತು್ತ ಅತಿಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಾರು?
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಕರೆ

ಾ್ತನೆ, “ಈಗ ಾದರೂ,
ನೀವು ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಉಪ ಾಸ ಾಡಿರಿ, ಅಳಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ.”
13 ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳನ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನು ದಯೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ,
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯೂ, ಮ ಾಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಾನು ವಿಧಿಸುವ ಕೇಡಿಗೆ ಮನಮರುಗುವಂಥವನು.
14 ಆತನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬಹುದು;
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಸುವರಗಳನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಬಹುದು.
15 ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೊಂಬೂದಿರಿ,
ಉಪ ಾಸ ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿರಿ,
ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ.
16 ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿರಿ,
ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ,
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ,
ಲೆಕೂಸುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ಮದುಮಗನು ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಬರಲಿ,
12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು
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ವಧುವು ತನ್ನ ಕ ಾ್ಯ ಣಗೃ ಹದಿಂದ ಹೊರಟುಬರಲಿ.
17 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಜಕರು,
ಾ್ವರಮಂಟಪಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ನಡುವೆ ಅಳು ಾ್ತ

ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರುಣಿಸು,
ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.
‘ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು
ಅವರು ಏಕೆ ನಿಂದಿಸಬೇಕು.”
ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ
18 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಪಕೀತಿರ್ ಬರ ಾರದೆಂದು
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ,
19 ಅವರ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಇಗೋ, ಾನು ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ತೈ ಲಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಇನು್ನ ಗುರಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
20 ಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಸೈ ನ ್ಯ ವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ದೂರ ಾಡುವೆನು,
ಅದನು್ನ ಾಳುಬಿದ್ದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗೂ ಓಡಿಸುವೆನು.
ಅದರ ಮುಂ ಾಗವನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ,
ಅದರ ಹಿಂ ಾಗವನು್ನ ಪಶಿ್ಚಮ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ದು ಾರ್ಸನೆಯು ಏರುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
21 ಭೂಮಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ಹಷಿರ್ಸು, ಉ ಾ್ಲಸಿಸು,
ಯೆಹೋವನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
22 ಾಡುಮೃ ಗಗಳೇ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ,
ಾಡು ಾವಲಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ
ಳೆಯುವುದು,
ಮರವು ಹಣು್ಣ ಬಿಡುವುದು.
ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವೂ ಾ್ರ ಾಲತೆಯೂ ಾರವ ಾ್ತಗಿ ಫಲಿಸುವವು.
23 ಚೀ
ೕನಿನ ಜನರೇ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.
ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ* ಮುಂ ಾರು ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.

ಮುಂ ಾರು, ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಗಳನು್ನ
ದಲಿನಂತೆ ನಿಮ ಾಗಿ ಸುರಿಸುವನು.
24 ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯು ಾಶಿ ಾಶಿ
ಾಗಿರುವುದು,
ತೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಎಣೆ್ಣಯೂ ತುಂಬಿತುಳುಕುವವು.
25 ಗುಂಪು ಮಿಡತೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆಗಳು, ಚೂರಿ ಮಿಡತೆಗಳು,
ಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ಮಿಡತೆಗಳ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳು ತಿಂದು ನಷ್ಟ ಾಡಿದ
ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಡುವೆನು.
26 ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಊಟ ಾಡಿ ತೃ ಪಿ್ತಗೊಂಡು,
ನಿಮ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ.
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗದು.
*

2:23 ನೀತಿಯಿಂದ ನೀತಿಯ ಬೋಧಕರಿಂದ.
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ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿ ಇರುವವನು,
ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು,
ಾನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ನಿಮಗಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗದು.
ಯೆಹೋವನ ದಿನ
ಾಯ ಾನು
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಪುತಿ್ರ ಯರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವು.
ನಿಮ್ಮ ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನಗ ಾಗುವವು.
29 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಸಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
30 ಆ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ
ಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿ, ಧೂಮಸ್ತಂಭ ಈ ಉ ಾ್ಪತಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.
31 ಯೆಹೋವನ ಮ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ದಿನವು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು,
ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರ ನು ರಕ್ತ ಾಗುವನು.
32 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಚೀ
ೕನಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಅನೇಕರು ಉಳಿಯುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ,
ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬದುಕುವರು.”
28 ತರು

3
ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ತೀಪುರ್
1 ಇಗೋ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ,
2 ಾನು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಾಧ್ಯ ತೆಯೂ ಆಗಿರುವ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ವಿಷಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದುರಿಸಿ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
3 ೌದು ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿ,
ವೇಶ್ಯ ವೃ ತಿ್ತಗೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡಿ,
ಾಲಕಿಯರನು್ನ ಕುಡಿಯುವ
ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ಬದಲು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
4 ತೂರ್, ಚೀದೋನ್, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ಗಳೇ,
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಕೋಪವೇಕೆ?
ನನಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಡುವಿರೋ?
ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾರ ಾಡಿದರೆ,
ನೀವು ಾಡುವ ಕೇಡನು್ನ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
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ೕವೇಲನು 3:16

ಾರಗಳನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು,
ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿ್ದದಿ್ದೕರಿ.
6 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ
ಾರಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಅವರನು್ನ ಸ್ವಂತ ಾಡಿನಿಂದ ದೂರ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
7 ಹೀಗಿರಲು ಇಗೋ, ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಾರಿದ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವಂತೆ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ,
ನೀವು ಾಡಿದ ಕೇಡನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೇ ತರುವೆನು.
8 ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾರುವೆನು.
ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೂರದ ಜ ಾಂಗ ಾದ,
ಶೆಬದವರಿಗೆ ಾರಿಬಿಡುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಪಜಯ
ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ:
ಜ ಾಂಗಗಳೇ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರಿ,
ಶೂರರನು್ನ ಎಚ್ಚರಪಡಿಸಿರಿ,
ಶೂರರು ಒಟು್ಟ ಗೂಡಲಿ,
ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡಲಿ.
10 ನಿಮ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಾಕಿ,
ಕತಿ್ತಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿರಿ.
ಕುಡುಗೋಲುಗಳನು್ನ ಭಜಿರ್ಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿರಿ.
ಬಲಹೀನನು, “ ಾನು ಶೂರನು” ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.
11 ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳೇ,
ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ.
ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಶೂರರನು್ನ ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಇಳಿಸು.
12 ಜ ಾಂಗಗಳು ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೊಂಡು,
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬರಲಿ.
ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ,
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಆಸೀನ ಾಗುವೆನು.
13 ಯೆಹೋವನ ಸೈ ನ ್ಯ ದವರೇ, ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಾಕಿರಿ,
ಫಲವು ಪಕ್ವ ಾಗಿದೆ.
ಬನಿ್ನರಿ, ಾ್ರ ಯನು್ನ ತುಳಿಯಿರಿ,
ಾ್ರ ಯ ಅಲೆಯು ತುಂಬಿದೆ.
ತೊಟಿ್ಟ ಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿ್ತವೆ.
ಜ ಾಂಗಗಳ ದುಷ್ಟತನವು ವಿಪರೀತ ಾಗಿದೆ.
14 ಆ ಾ ತೀಪಿರ್ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಗುಂಪುಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
15 ಸೂಯರ್ ಮತು್ತ ಚಂದ್ರರು ಮಂ ಾಗು ಾ್ತರೆ,
ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಾಂತಿಗುಂದುತ್ತವೆ.
16 ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನಿನಿಂದ ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ,
9ಎ
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಧ ್ವನಿಗೈ ಯು ಾ್ತನೆ.
ಭೂಮಿ ಾಗು ಆ ಾಶಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ,
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯವೂ,
ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣದುಗರ್ವೂ ಆಗಿರುವನು.
ದೇವಜನರ ೌ ಾಗ್ಯ
ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮನದಟಾ್ಟ ಗುವುದು.
ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತ ಾದ ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವುದರಿಂದ,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುವುದು.
ಅನ್ಯರು ಇನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಂದ ಾ್ರ ಾರಸವು ಸುರಿಯುವುದು,
ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಾಲು ಹರಿಯುವುದು,
ಯೆಹೂದದ ಹಳ್ಳ ಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿರುವುದು,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬುಗೆ್ಗಯು ಉಕಿ್ಕ ಬಂದು,
ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನ ಹಳ್ಳವನು್ನ ತಂಪು ಾಡುವುದು.
19 ಐಗುಪ ವು ಾ ಾಗುವುದು,
ಎದೋಮ್, ಾ ಾದ ಬೆಂ ಾ ಾಗುವುದು,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ,
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
20 ಆದರೆ ಯೆಹೂದವು ಸ ಾ ಜನಭರಿತ ಾಗಿರುವುದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವುದು.
21 ಾನು ಶಿ ಸದೆ ಇದ್ದ ಅವರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಶಿ ಸದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.*
17 ನಿಮ್ಮ ದೇವ

ಯೆಹೋವನು ಚೀ

*

ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

3:21 ಾನು ಶಿ ಸದೆ ಇದ್ದ ಅವರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ ಶಿ ಸದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥ ಾ ಾನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಇದ್ದ ಅವರ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಆ ೕಸ 1:1 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಆ ೕಸನನು್ನ ಆ ೕಸ ಗ್ರಂಥದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಆ ೕಸನು ತೆಕೋವದಲಿ್ಲದ್ದ ಕುರುಬರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ೕಸನು
ತನ್ನ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲವೆಂದು, ಅಥ ಾ ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಪಡಿಸಿದನು.
ದೇವರು ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಮತು್ತ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಾಡುವು ಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಆ ೕಸನ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಾ ಾಡಿದವು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 760-750 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಆ ೕಸನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಉತ್ತರದ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ, ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಬೋಧಿಸಿದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಆ ೕಸನ ಮೂಲ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯ ದವರು ಮತು್ತ ಭವಿಷ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ಆಹಂ ಾರವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಜನರು ಾವು ಸ್ವಯಂ-ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು
ಮತು್ತ ಅವರಿಗಿರುವಂಥದೆ್ದಲ್ಲವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದರು. ನೀಡುವಂತೆ
ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತನೆ, ಬಡವರನು್ನ ಹೀ ಾಯ ಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳು್ಳವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡಿದನು.
ಅಂತಿಮ ಾಗಿ, ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತಹ ವತರ್ನೆ
ಂದಿಗಿನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ
ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಆ ೕಸನ ಮೂಲಕ ಬಂದ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು, ತಮ್ಮ
ನೆರೆಯವರಿ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಜನ ಾದ, ಇತರರನು್ನ ಶೋಷಿಸುವಂಥವವ ಾದ, ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಾಳಜಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾದ ಸವಲತ್ತವುಳ್ಳ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಾಶನ — 1:1-2:16
2. ಪ್ರ ಾದ ಾತ್ಮಕ ಾದ ಕರೆ — 3:1-8
3. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ — 3:9-9:10
4. ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ — 9:11-15
1 ಯೆಹೂದದ

ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನೂ,
ೕ ಾಷನ ಮಗನೂ
ಆದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಕೆ್ಕ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ
ದಲೇ ತೆಕೋವದ ಕುರುಬರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದ ಆ ೕಸನಿಗೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು.
ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆ
ೕಸನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು,
“ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನಿನಿಂದ ಗಜಿರ್ಸಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಧ ್ವನಿಗೈ ಯುವನು.
ಆಗ ಕುರುಬರ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಾಡಿಹೋಗುವವು.
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯು ಒಣಗಿಹೋಗುವವು.”
2ಆ

ಆ
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ದಮಸ್ಕದ ಾಪಕೆ್ಕ ದಂಡನೆ
ಾ್ತನೆ,
“ದಮಸ್ಕವು ಬಹಳ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಗಿ ಾ್ಯ ದನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂತಿ ಕುಂಟೆಗಳಿಂದ ಒಕಿ್ಕ ನುಗು್ಗ
4 ಾನು ಹಜಾಯೇಲನ ವಂಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
ಅದು ಬೆನ್ಹದದನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
5 ಾನು ದಮಸ್ಕದ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯುವೆನು
ಮತು್ತ ಆವೆನ್ ತಗಿ್ಗನೊಳಗಿನಿಂದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ* ಮತು್ತ

ಆ

3 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

ಾಡಿತಷೆ್ಟ.

ಬೇತ್ ಎದೆನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು;
ಅ ಾಮ್ಯರು ಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾಜವು ಬಹಳ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜನರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎದೋಮಿಗೆ ವಶ ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟತು.
7 ಾನು ಾಜದ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
8 ಾನು ಅಷೊ್ದೕದಿನೊಳಗಿಂದ ಸಿಂ ಾಸ ಾಸೀನನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನೊಳಗಿಂದ ಾಜದಂಡ ಾರಿಯನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಎಕೊ್ರ ೕನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈ ಯೆತು್ತವೆನು,
ಉಳಿದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.”
ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ತೂರಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
9 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಬಹಳ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ,
ಜನರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಎದೋಮಿಗೆ ವಶ ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟತು.
10 ಾನು ತೂರಿನ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”
ಎದೋಮಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
ಾ್ತನೆ:
“ಎದೋಮ್ ಬಹಳ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು,
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ರೋಷವನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಇದರಿಂದ ಅವನ ಕೋಪವು ಸ ಾ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ,
11 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

*
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ಆತನು ೌದ್ರ ವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.
12 ಾನು ತೇ ಾನಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಅದು ಬೊಚ್ರ ದ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”
ಅ

್ಮೕನಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
ಾ್ತನೆ,
“ಅ ್ಮೕನ್ಯರು ಬಹಳ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನ ಗಭಿರ್ಣಿಯರ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟರು.
14 ಾನು ರಬ್ಬದ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಸುವೆನು,
ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು;
ಆ ಯುದ್ಧದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಭರ್ಟ ಾಗುವುದು,
ಆ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಂತ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಚಂಡ ಾ ಾಟವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು.
15 ಅವರ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರಗಳೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೆರೆ
ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
13 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

2

ೕ ಾಬಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
1 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ೕ ಾಬಿನವರು ಬಹಳ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಎದೋಮಿನ ಅರಸನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡಿತು.
2 ಾನು
ೕ ಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅದು ಕೆರೀ
ೕತಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
ಭಟರು
ೕಷಿಸಿ ಕೊಂಬೂದುವ ಯುದ್ಧದ ಕೋ ಾಹಲದಲಿ್ಲ,
ೕ ಾಬು ಾಯುವುದು;
3 ಾನು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ,
ಸಕಲ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಯೆಹೂದದ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಯೆಹೂದವು ಮೂರು ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ,
ೌದು ಾಲು್ಕ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳು,
ಇವರನು್ನ ಾರಿ ತಪು ್ಪವಂತೆ ಾಡಿದವು.
5 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉರಿಸುವೆನು.
ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
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ಾ್ತನೆ,
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಮೂರು ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ,
ೌದು ಾಲು್ಕ ದೊ್ರ ೕಹಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾನು ತಪಿ್ಪ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾ್ಯಯವಂತನನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ಗೆ,
ಒಂದು
ತೆ ಕೆರದ ಾಲ ಾ್ಕಗಿ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನನು್ನ ಾರಿದರು.
7 ಬಡವರ ತಲೆಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಧೂಳಿನಂತೆ ತುಳಿದು ಬಿಡು ಾ್ತರೆ,
ದೀನರ ಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಮಗನೂ ಮತು್ತ ತಂದೆಯೂ ಒಬ್ಬಳಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
8 ಒಂದೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೂ ಅಡವು ಇಟ್ಟ ಬಟೆ್ಟ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ದಂಡ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ.
9 ಆ ಾ, ಅವರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಿಂತ ಅ
ೕರಿಯರನು್ನ ಾನೇ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿದೆನು,
ಆ ಶತು್ರ ವು ದೇವ ಾರು ಮರದಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿ,
ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರದ ಾಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.
ಆದರೂ ಮರದ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಫಲವನು್ನ,
ಕೆಳಗೆ ಅದರ ಬುಡವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದೆನು.
10 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೇ, ನೀವು ಅ
್ಮೕನಿಯರ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿ,
ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು.
11 ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತರನೂ್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದೆನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಜನರೇ,
ಇದು ಸತ್ಯ ವಲ್ಲ ೕ?”
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
12 “ಆದರೆ ನೀ
ೕ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತರಿಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟಿ್ಟರಿ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದಿ್ದರಿ.
13 ಇಗೋ, ನೀವು ನಿಂತಿರುವಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿವುಡು ತುಂಬಿದ ಬಂಡಿ ಒತು್ತವ ಪ್ರ ಾರ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ಒತು್ತವೆನು.
14 ತ್ವರೆ
ಾಗಿ ಓಡುವವನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
ಬಲಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಬಲವನು್ನ, ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಯು ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
15 ಬಿಲು್ಲ ಹಿಡಿಯುವವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲ ಾರನು,
ಾದತ್ವರಿತನು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು,
ಅ ಾ್ವರೂಢನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಧೀರ ಾದವನು
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವನು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

3

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ವಿವಿಧ ಾಪಕೆ್ಕ ಆದ
ೕರ ದುಗರ್ತಿ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ, ಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾರು
ಪೂಣರ್ಕುಲಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
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2 ಭೂಮಿಯ ಸಕಲ ಕುಲಗ

ಳಗೆ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾತ್ರ ನನ್ನವರೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳ ಫಲವನು್ನ
ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸನು
3 ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಾ ಾದರಿಬ್ಬರು
ತೆ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದುಂಟೆ?
4 ಬೇಟೆಯ ಬಲಿ ಾಣದೇ ಸಿಂಹವು
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಗಜಿರ್ಸುವುದೋ?
ಏನನೂ್ನ ಬೇಟೆ ಾಡದೆ
ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹವು ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಗುರುಗುಟು್ಟವುದೋ?
5 ಾಳಿಲ್ಲದೆ ಪ ಯು
ನೆಲದಲಿ್ಲ ನ ಬಲೆ
ಳಗೆ ಬೀಳುವುದೋ?
ಏನೂ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೇ ಬೋನು ಉರು ಾಗುವುದೋ?
6 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿದರೆ
ಜನರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಯೆಹೋವನಿಂದಲ್ಲದೆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದೋ?
7 ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ
ೕಜನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸದೆ
ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಏನನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
8 ಸಿಂಹವು ಗಜಿರ್ಸಿದರೆ,
ಭಯಪಡದೆ ಇರುವವರು ಾರು?
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ,
ಆ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರ ಾದಿಸದವರು ಾರು?
ಸ
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9 ಅಷೊ್ದೕದಿನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ,
“ಸ ಾಯರ್ದ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ.
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಇರುವ ಗದ್ದಲವನು್ನ,
ಅದರೊಳಗಿರುವ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ.
10 ಾ್ಯ ಯನೀತಿಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ತಮ್ಮ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಧೆಯನೂ್ನ,
ಾಶನವನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
11 ಹೀಗಿರಲು, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಶತು್ರ ವು ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವನು.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಬಿಡುವನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗಳು ಸೂರೆ ಾಗುವವು.”
12 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“*ಸಿಂಹದ ಾ
ಳಗಿಂದ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಎರಡು ಾಲನೂ್ನ,
ಅಥ ಾ ಕಿವಿಯ ಒಂದು ತುಂಡನೂ್ನ,
*
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ಹೇಗೆ ರ ಸುವನೋ, ಾಗೆಯೇ ಸ ಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಾಸಿಗೆಯ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಮಂಚದ ಪಟೆ್ಟೕದಿಂಬುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗ ಾತ್ರ ರ ಸಲ್ಪಡುವುದು.”
13 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ;
ಕೇಳಿರಿ, ಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡಿರಿ.
14 “ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೊ್ರ ೕಹಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ,
ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವೆನು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳುವವು.
15 ಾನು ಚಳಿ ಾಲದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ,
ಬೇಸಿಗೆಯ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಹೊಡೆದು ಾಕುವೆನು.
ದಂತಮಂದಿರಗಳು ಾ ಾಗುವವು
ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡಮನೆಗಳು ಕೊನೆ ಾಣುವವು”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

4

ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ ಖಂಡನೆ
1 ಸ ಾಯರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನ,
ಾ ಾನಿನ* ಕೊಬಿ್ಬದ ಹಸುಗಳಂತಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೇ,

ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಜಜಿ್ಜ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗಳಿಗೆ,
“ ಾನಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ, ಕುಡಿ
ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ, ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
2 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತ ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ:
“ಇಗೋ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದಲೂ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ ಮೀನು ಾಳಗಳಿಂದಲೂ,
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲಯ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ,
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೂ ನೇರ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಳು,
ಹ ೕರ್ನಿನ† ದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವಿರಿ”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಕೇವಲ ಆಚಾರಗಳು ವ್ಯ ಥರ್
4 “ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೊ್ರ ೕಹ
ಾಡಿರಿ,
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿರಿ.
ಪ್ರ ತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ,
ಮೂರು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಲ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
5 ಹುಳಿಹಿಟ್ಟ ನು್ನ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಪರ್ಣ ಾಗಿ ಹೋಮ
ಾಡಿರಿ; ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ; ಾರಿಹೇಳಿರಿ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ” ಇದು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ಕೆ್ಕ ಾರದವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ದಂಡನೆಯು ಅವಶ್ಯ

6 “ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆಯೂ
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ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ಾಗುವ ಾಗೆಯೂ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 “ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಬೇ ಾ ಾಗಲೂ,
ನಿಮಗೆ ಮಳೆಯನು್ನ ತಡೆದೆನು. ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಾಗುವಂತೆಯೂ,
ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಾಗದಂತೆಯೂ ಾಡಿದೆನು.
ಒಂದು ಾಗದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಾಯಿತು.
ಮಳೆ ಾಗದ ಹೊಲದ ಾಗವು ಾಡಿಹೋಯಿತು.
8 ಎರಡು ಅಥ ಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಮತೊ್ತಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಳಲು ಾ್ತ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು,
ಾ ಾರಿಕೆ ತೀರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೂದಿಯಿಂದಲೂ, ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಾಧಿಸಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ವನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ,
ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳನು್ನ,
ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಯು ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ”
ಇದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.
10 “ಐಗುಪ್ತದ ಾ್ಯ ಧಿಗಳಂತಹ ಾ್ಯ ಧಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತಿಸಿದೆನು,
ನಿಮ್ಮ ಕುದರೆಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಸಿದೆನು,
ನಿಮ್ಮ ದಂಡುಗಳ ದು ಾರ್ಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ
ಬಡಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ
ೕರಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದಂತೆ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಾಗೆ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ”
ಇದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.
12 “ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಾನು ನಿನಗೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಾನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೋ!
13 ಇಗೋ, ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿ,

ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ,
ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ,
ಉದಯವನು್ನ ಅಂಧ ಾರವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಉನ್ನತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡು ಾತನು”
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಾಮಧೇಯ.
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶೋಕಗೀತ ಾಗಿ
ಕೇಳಿರಿ:
2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದಳೆ;
ಮತೆ್ತ ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಾ್ದಳೆ;
ಅವಳನು್ನ ಎತ್ತಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಆ
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ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಕರೆ
ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟ ಾವಿರ ಸೈ ನಿಕರಲಿ್ಲ ನೂರು ಮಂದಿ ಉಳಿಯುವರು,
ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ನೂರು ಸೈ ನಿಕರಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಂಶಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಜನ ನಿಲು್ಲವರು.”
4 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಂಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ:
“ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ಬದುಕಿಕೊಳಿ್ಳರಿ!
5 ಬೇತೇಲನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಬೇಡಿರಿ;
ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಸೇರಬೇಡಿರಿ;
ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಾತೆ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ಗಿ ಾ್ಗಲು ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು.
ಬೇತೇಲು ಬಯ ಾಗುವುದು.
6 ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರಿ,
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಬೆಂಕಿ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನ ವಂಶದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವನು.
ಅದು ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು,
ಅದನು್ನ ಆರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಅವರು ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ಕಹಿ ಾಡುವವರು
ಮತು್ತ ಧಮರ್ವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿಬಿಡುವವರು!”
8 ಕೃ ತಿ್ತ ಾ ಮತು್ತ ಒರಿಯನ್ ಎಂಬ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ,
ಾಗರ್ತ್ತಲನು್ನ ಬೆಳಕ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ,
ಹಗಲನು್ನ ಇರು ಾಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿ,
ಾಗರದ ಜಲವನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯು ಾತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಾಮಧೇಯ!
9 ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಧ ್ವಂಸವನು್ನ ತಟ್ಟ ನೇ ತಂದೊಡಿ್ಡ,
ಕೋಟೆಗೆ ಾಶನವನು್ನ ತರುವವನು ಆತನೇ.
10 ಕಂಡ ದೋಷವನು್ನ ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಖಂಡಿಸುವವನ ಮೇಲೆ ಹಗೆತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ,
ಯ ಾಥರ್ರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
11 ನೀವು ಬಡವರನು್ನ ತುಳಿದು,
ಅವರಿಂದ ಗೋದಿಯನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಾರಣ
ಕೆತಿ್ತದ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ನೀವು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ,
ಾಸಿಸದೆ ಇರುವಿರಿ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಅದರ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
12 ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರೇ,
3 ಕತರ್
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ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರೇ,
ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ದರಿದ್ರರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವವರೇ.
ನಿಮ್ಮ ದೊ್ರ ೕಹಗಳು ಬಹಳ,
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
13 ಇಂಥ ಾಲದಲಿ್ಲ ವಿವೇಕಿಯು ಸುಮ್ಮ ನಿರುವನು, ಇದು ದುಷ್ಟ ಾಲವೇ ಸರಿ.
14 ಕೆಟ್ಟದ್ದನಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ,
ಅನುಸರಿಸಿ ಾಳಿರಿ.
ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ,
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು.
15 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ,
ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿರಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ೕಸೇಫನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾದನು.
16 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದ,
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
“ಎ ಾ್ಲ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಕಿರುಚಾಟ ಾಗುವುದು
ಮತು್ತ ಸಕಲ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ,
‘ಅ
್ಯೕ! ಅ
್ಯೕ!’ ಎಂದು ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
ರೈ ತರನು್ನ ಪ್ರ ಾಪಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಗೋ ಾಟದವರನು್ನ ಗೋ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕರೆಯುವರು.
17 ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ರೋದನ ಾಗುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಂ ಾರಕ ಾಗಿ ಾದುಹೋಗುವೆನು”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುದಿರ್ನ
ಸಿಕೊಂಡವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ನಿಮಗೇಕೆ?
ಅದು ಬೆಳಕಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯೇ.
19 ಸಿಂಹದ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿದವನಿಗೆ,
ಕರಡಿಯು ಎದುರುಬಿದ್ದಂ ಾಗುವುದು,
ಅವನು ಮನೆಗೆ ಓಡಿಬಂದು,
ಕೈ ಯನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲು,
ಾವು ಕಚಿ್ಚದ ಾ ಾಗುವುದು.
20 ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬೆಳಕಲ್ಲ; ಕತ್ತಲೆಯೇ!
ಾವ ಪ್ರ ಾಶ ಇಲ್ಲದ ಾ ಾಂಧ ಾರವೇ!
21 “ನಿಮ್ಮ ಜಾತೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳ ಾಸನೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಡ.
22 ನೀವು ನನಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೂ,
ಾನು ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಸ ಾ ಾನದ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ನೀವು ಒಪಿ್ಪ ಸಿದ ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
23 ನಿಮ್ಮ ಗೀತೆಗಳ ಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಿರಿ;
ನಿಮ್ಮ ವೀಣೆಗಳ ಮಧುರ ಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
24 ಅದರ ಬದ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಯವು ಹೊಳೆಯ ಾಗೆ ಹರಿಯಲಿ,
18 ಯೆಹೋವನ ದಿನವನು್ನ ನಿರೀ
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ಧಮರ್ವು ಮ ಾನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಲಿ.
25 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಂಶದವರೇ
ನೀವು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ನೆ ೖ ವೇದ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಿ್ದೕರೋ?
26 ಸಿಕೊ್ಕತ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನನು್ನ,
ಕಿಯೂನ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ದೇವತೆಯನು್ನ,
ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾಗುವುದು.
27 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದಮಸ್ಕದ ಆಚೆ ಸೆರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು”
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರೆಂಬ,
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

6
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ೌ ಾರ್ಗ್ಯ
1ಅ
್ಯೕ! ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿರುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ,
ಪ್ರ ಮುಖ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ ಹೆಸರುಗೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಕ ಾಗಿ,
ಸ ಾಯರ್ದ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿಶಿ್ಚಂತ ಾಗಿರುವವರ,
ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
2 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಮುಖರು, “ಕಲೆ್ನ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಿ;
ಅಲಿ್ಲಂದ ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಹ ಾತಿಗೆ ತೆರಳಿರಿ;
ಆ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಇಳಿಯಿರಿ.
ಅವು ಈ ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ೕ?
ಅವುಗಳ ಾ್ರಂತ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೋ?”
3 ಆ ಾ! ಆ ಪ್ರ ಮುಖರು ಆಪತಿ್ತನ ದಿನದ
ೕಚನೆಯನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ ತಳು್ಳ ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಯಯದ ಪೀಠಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
4 ದಂತದ ಮಂಚಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಗದು್ದಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಒರಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಹಿಂಡಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ,
ಕೊಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಕರುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ.
5 ವೀಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸು್ಸ ಬಂದಂತೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಾವೀದನ ಾಗೆ ಾನ ಾದ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
6 ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಷೇಕ ತೈ ಲಗಳನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ
ೕಸೇಫನ ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ವ್ಯ ಸನಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಆದುದರಿಂದ ಸೆರೆಗೆ ಒಯು್ಯ ವವರ ಮುಂದುಗಡೆಯೇ,
ಅವರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು,
ಮತು್ತ ಭೋಗ ಾಡುವವರ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಯು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
ಆಹಂ ಾರಿಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ
ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೀಗೆಂದಿ ಾ್ದನೆ,
“ ಾನು ಾಕೋಬಿನ ಅಟ್ಟ ಾಸಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯ ಪಟು್ಟ;
ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಾಜ ಾನಿಯನೂ್ನ,
8 ಸೇ

ೕಸನು 6:8

ೕಸನು 6:9

ಆ

ಅದರ ಸಕಲ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ
9

1295

ಆ

ೕಸನು 7:8

ಾಡುವೆನು”

ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನ ಉಳಿದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವರು. 10 ಶವವನು್ನ ಸುಡಲು
ಬಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಹೆಣವನು್ನ ಮನೆ
ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗ, “ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ
ಇನೂ್ನ
ಾ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದರೋ?”
ಎಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ ಅವನು,
“ಇಲ್ಲ” ಎನು್ನವನು. ಆಗ ಸಂಬಂಧಿಕನು, “ಸುಮ್ಮ ನಿರು, ಾವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.”
11 ಇಗೋ, ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಲು,
ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಚೂರುಚೂ ಾಯಿತು,
ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯೂ ಮುರಿದುಹೋಗುವುದು.
12 ಕುದುರೆಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಓ ಾಡುವು
ೕ?
ಅದನು್ನ ಎತು್ತಗಳಿಂದ ಉಳುವರೋ?
ಆದರೆ ನೀವು ಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಷವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ,
ಧಮರ್ದ ಸುಫಲವನು್ನ ಕಹಿ ಾಗಿಸಿದಿರಿ.
13 ನೀವು ಲೋ ದೆ ಾರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ* ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವವರೇ,

ಸ್ವಬಲದಿಂದ ಕ ಾರ್ಯಿಮ್ †ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವವರೇ.
14 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ವಂಶದವರೇ, ಇಗೋ, ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು;
ಅವರು ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯಿಂದ ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನ ಹೊಳೆಯ ತನಕ,
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು.”

7
ಮಿಡತೆಯ ದಶರ್ನ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಬಿದು್ದ ಪೈ ರು
ಸೊಂ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಂಭ ಾ ಾಗ ಅಂದರೆ ಾಜಾ ಾಯದ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯು
ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 2 ಅವು ದೇಶದ
ಹುಲ್ಲ ನೆ ್ನ ಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಾನು, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾಲಿಸು, ನನ್ನ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ಾಕೋಬ ಜ ಾಂಗವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುವುದು? ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಾದ ಜ ಾಂಗ” ಎಂದು
ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಮನಮರುಗಿ, “ಈ ದಶರ್ನವು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
1

ಾಮದ ದಶರ್ನ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಇಗೋ, ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಗಿ್ನಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಅದು ಮ ಾ ಾಗರವನು್ನ ನುಂಗಿ
ದೇಶವನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು. 5 ಆಗ ಾನು, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾಲಿಸು. ಇದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡು.
ಾಕೋಬ ಜ ಾಂಗ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುವುದು? ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಾದ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಲು 6 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮನಮರುಗಿ, “ಈ ದಶರ್ನವು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
4

ನೂಲುಗುಂಡಿನ ದಶರ್ನ
ಕತರ್ನು ಮತೊ್ತಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ನೂಲುಮಟ್ಟದ
ನೆಟ್ಟ ಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆತನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ನೂಲುಗುಂಡಿತು್ತ. 8 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
“ಆ ೕಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣಿಸುವುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಾನು, “ಒಂದು ನೂಲುಗುಂಡು” ಎಂದು
7

*

6:13 ಲೋ ದೆ ಾರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಾದದರಲಿ್ಲಯೇ.
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ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟ ನು. ಆಗ ಕತರ್ನು, “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೂಲುಗುಂಡನು್ನ
ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಾಣದಂತೆ ದಂಡಿಸುವೆನು.
9 ಇ ಾಕನ ವಂಶದವರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಾ ಾಗುವವು,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯಗಳು ಾಳುಬೀಳುವವು,
ಮತು್ತ ಾನು ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆತನಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳುವೆನು” ಅಂದನು.
ಆ ೕಸನು ಾಜಕನನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದು್ದ
ಆಗ ಬೇತೇಲಿನ
ಾಜಕ ಾದ ಅಮಚ್ಯ ನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ,
“ಆ ೕಸನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇಶವು ಅವನ
ವಿಪರೀತ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಳ ಾರದು” ಅಂದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ೕಸನು,
“ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
12 ಅನಂತರ ಅಮಚ್ಯ ನು ಆ
ೕಸನಿಗೆ, “ಕಣಿ ಹೇಳುವವನೇ, ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗು.
ಅಲಿ್ಲಯೇ ರೊಟಿ್ಟತಿಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸು. 13 ಆದರೆ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡಬೇಡ. ಇದು
ಾಜಕೀಯ ಪವಿ ಾ್ರಲಯ, ಇದು ಅರಮನೆ*” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆ
ೕಸನು ಅಮಚ್ಯ ನಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮಗನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಾನು ಕುರುಬನು, ಅತಿ್ತಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವವನೂ† ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮಂದೆ
10

ಾಯುವವರಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡು’ ಎಂದು ನನಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
16 “ಈಗ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳು ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಬೇಡ.
ಇ ಾಕನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಖಂಡನೆ ಾಗಿ ಾಯಿ ಎತ್ತಬೇಡ’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
17 ‘ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸೂಳೆ
ಾಗುವಳು;
ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು;
ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ನೂಲಿನಿಂದ ವಿ ಾಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನೀನಂತೂ ಅ ಾತ ಾದ‡ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಯುವಿ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆ
ಹೇಳಿದನು.

ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು ಖಂಡಿತ’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು

8

ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣ ನ ದಶರ್ನ

1 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಇಗೋ,
ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣ ನ* ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕಂಡೆನು! 2 ಆತನು ನನಗೆ, “ಆ ೕಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣಿಸುವುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಾನು
ಅದಕೆ್ಕ, “ ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣ ನ ಪುಟಿ್ಟ” ಎಂದೆನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೆಂಬ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಡೆ ಾಲವು ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಾಡುಗಳು ಕಿರಿಚಾಟ ಾಗುವವು”
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ,
“ಆಗ ಹೆಣಗಳು ಹೆಚು್ಚವವು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸದು್ದಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವರು!”

*

7:13 ಅರಮನೆ ದೇ ಾಲಯ.

*
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ಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣ ನ ಅತಿ್ತಹಣು್ಣ.

7:14 ಕೂಡಿಸುವವನೂ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನು.
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ಧನವಂತರ ಹಣ ಾಸೆ ಮುಂದಿನ ೌ ಾರ್ಗ್ಯ
ಾ ಾಸೆ್ಯಯು ತೀರುವುದು?
ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಾರಬೇಕ ಾ್ಲ;
ಸಬ್ಬತು್ತ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ಇರುವುದು?
ಗೋದಿಯನು್ನ ಅಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕ ಾ್ಲ;
ಕೊಳಗವನು್ನ ಕಿರಿದು ಾಡೋಣ;
ಬಡವರನು್ನ ನುಂಗುವವರೇ,
ತೊಲವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸೋಣ;
ಸುಳು್ಳ ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದ
ೕಸ ಾಡೋಣ;
ದೇಶದ ಬಡವರನು್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರೇ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
5 ಬಡವರನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ಗೂ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಒಂದು
ತೆ ಕೆರಗಳ
ೕಡಿಗೂ ಕೊಂಡುಕೊ ್ಳೕಣ;
ಗೋದಿಯ ನುಚು್ಚನು್ನ ಾರಿಬಿಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ ಅಲ್ಲವೇ?
6 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡುವವರೇ,
ದೇಶದ ಬಡವರನು್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!
7 ಯೆಹೋವನು
ಾಕೋಬಿನ ಮಹಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ”
8 ಆ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ದೇಶವು ನಡುಗಬೇ ಾಗುವುದಲ್ಲವೇ,
ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿಸುವರಲ್ಲವೇ?
ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನೈ ಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಉಬಿ್ಬ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗುವುದು,
ಐಗುಪ್ತದ ನದಿಯ ಾಗೆಯೇ,
ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದು.
9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನಕೆ ್ಕ ಮುಣುಗಿಸುವೆನು,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಕತ್ತಲು ಾಡುವೆನು.
10 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ
ಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶೋಕಗೀತೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವೆನು.
ಎಲ್ಲರೂ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು,
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಪವು ಏಕಪುತ್ರ ಶೋಕಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗುವುದು,
ಅದು ಆದ ಮೇಲೆಯೂ ಶೋಕವು ಇದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
11 ಇಗೋ, ಆ ದಿನಗಳು ಬರುವವು.” ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಮವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ,
ಅದು ಅನ್ನದ ಾಮವಲ್ಲ,
ನೀರಿನ ಾಮವಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ಗಳ ಾಮವೇ.
12 ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ;
ಉತ್ತರದಿಂದ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಬಳಲು ಾ್ತ ಹೋಗುವರು
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಓ ಾಡುವರು,
ಆದರೂ ಅದು ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾದ ಯುವತಿಯರೂ
ಮತು್ತ ೌವನಸ್ಥರು ಸಹ ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಛೆರ್ ಹೋಗುವರು.
4 “ಎಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಅ
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ಾನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಜೀವ ಾಣೆ’ ಎಂದೂ
‘ಮತು್ತ ಬೇಷೆರ್ಬದ ಾಗರ್ದ† ಜೀವ ಾಣೆ’ ” ಎಂದೂ ಹೇಳುವರು.
ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದ ಾಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಅವರು ಬಿದು್ದ ಮತೆ್ತ ಮೇಲೆ ಏಳ ಾರರು.

9

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಶನ
1 ಕತರ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು,
“ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳು ಕದಲುವಂತೆ ಕಂಬಗಳ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಬಲ ಾಗಿ ಹೊಡೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟು್ಟ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಾಗೆ ಾಡಿ,
ಉಳಿದವರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಓಡಿಹೋಗರು, ಾರೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳರು.
2 ಾ ಾಳದವರೆಗೆ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ,
ನನ್ನ ಕೈ ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಡಿದೆಳೆಯುವುದು,
ಸ್ವ ಗರ್ದ ತನಕ ಹತಿ್ತದರೂ
ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ಇಳಿಸುವೆನು.
3 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರೂ,
ಾನು ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ತರುವೆನು.
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ದತಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರೂ,
ಅಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಘಟಸಪರ್ವು ಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವುದು.
4 ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರ ಗಳ ವಶ ಾಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋದರೂ,
ಖಡ್ಗವು ನನ್ನ ಆ ಾನು ಾರ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅವರನು್ನ ಹತಿಸುವುದು.
ಮೇಲಿಗಲ್ಲ, ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಡುವೆನು.”
5 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ;
ಸಕಲ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ನೆಲವೆ ಾ್ಲ ನೈ ಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಉಬಿ್ಬ,
ಐಗುಪ್ತದ ನದಿಯ ಾಗೆಯೇ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
6 ಉನ್ನತಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯನು್ನ ಅನೇಕ ಅಂತಸ್ತ ಾ್ನ ಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಗುಮ್ಮಟವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಮುದ್ರ ದ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ,
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ,
ಯೆಹೋವನೆಂಬುವುದೇ ಆತನ ಾಮಧೇಯ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಉಳಿದ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ
7 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಷ ್ಯರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?
ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕ ್ತೕರಿನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಕೀರಿನಿಂದ ಏಕರೀತಿ ಾಗಿ ಬರ ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ?
8 ಇಗೋ, ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಪವುಳ್ಳ ಾಜ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ,
ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗಿಂದ ಾಶ ಾಡುವನು,
ಆದರೆ ಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡನು”
†
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ಾಗರ್ದ ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು.
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ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 “ಇಗೋ, ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಜರಡಿಯಲಿ್ಲ ಜಾಲಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಜಾಲಿಸಬೇಕು”
ಆದರೂ ಒಂದು ಾ ಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ,
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು.
10 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆಪತು್ತ ಹಿಂದಟದು; ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಎನು್ನವ ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಾಪಿಗಳೆಲ್ಲರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ೌ ಾಗ್ಯ
ಾನು ಾವೀದನ ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವ ಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ,
ಅದರ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವೆನು,
ಾ ಾದದ್ದನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ,
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು.
12 ನನ್ನ ಜನರು ಎದೋಮಿನ ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ,
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಜೆ ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಾ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ದಲಿದ್ದಂತೆ ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಸುವೆನು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
13 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ, ದಿನಗಳು ಬರುವವು,
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಉಳುವವನು ಕೊಯು್ಯ ವವನನೂ್ನ,
ಾ್ರ ಯನು್ನ ತುಳಿಯುವವನು ಬಿತು್ತವವನನೂ್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವರು.
ಆಗ ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಹೊಸ ಸಿಹಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸುರಿಸುವವು,
ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುವವು.
14 ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವೆನು.
ಅವರು ಾಳು ಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು
ಮತು್ತ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು,
ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವರು.
15 ಾನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು,
ಅವರಿಗೆ ಾನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸೀಮೆ
ಳಗಿಂದ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ”
ಇದು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಓಬದ್ಯ ನು 1
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ಓಬದ್ಯ ನು 4

ಓಬದ್ಯ ನು
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವವು ಓಬದ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಓವರ್ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದನ ್ನ ಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ಅವನ ಜೀವನಚರಿತೆ್ರ ಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾವುದೇ
ಾಹಿತಿಯು ನಮಗಿಲ್ಲ.
ವಿದೇಶ ಾದ ಎದೋಮಿನ
ಕುರಿ ಾಗಿರುವ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಓಬದ್ಯ ನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ರ ಶಸ
ನೀಡುತಿ್ತರುವಂಥದು್ದ, ಓಬದ್ಯ ನು ದ ಣ ಾಜ್ಯ ಾದ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರದಿಂದ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವ ಾಶವನು್ನಂಟು ಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 605-586 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಓಬದ್ಯ ನ ಪುಸ್ತಕವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ ಾಗಿ ದೀಘರ್ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ (ಓಬದ್ಯ 11-14),
ಅಂದರೆ, ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಾದ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರು
ಯೆಹೂದದವರು.

ಾರೆಂದರೆ ಎದೋಮ್ಯರ ಆಕ್ರ ಮಣದ ನಂತರ ಅವಶೇಷ ಾದ

ಉದೆ್ದೕಶ
ಓಬದ್ಯ ನು ದೇವರ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದು್ದ, ದೇವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ
ಾಡಿರುವ
ಎದೋಮನ ಾಪಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಲು ಈ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಎದೋಮ್ಯರು
ಏ ಾವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಅವನ ಅವಳಿ ಸಹೋದರ ಾದ
ಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರು.
ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಜಗಳವು ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನು್ನಂಟು ಾಡಿತು. ಈ ಒಡಕು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ವಿ ೕಚನೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಸೀಮೆಯಿಂದ ಾದುಹೋಗುವುದನು್ನ ಎದೋಮ್ಯರು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಾರಣ ಾಯಿತು. ಎದೋಮಿನ
ಅಹಂ ಾರದ
ಾಪಗಳು ಈಗ ಕತರ್ನಿಂದ ಕಠಿಣ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ
ಅನಿ ಾಯರ್ತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಳು ಾಗ ದೇಶವನು್ನ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಿ
ಕೊಡ ಾಗುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಚೀ
ೕನಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತು್ತ
ಾ ಾ್ದನದ
ನೆರವೇರಿಕೆ
ಂದಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನೀತಿಯುತ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಎದೋಮಿನ ವಿ ಾಶ — 1:1-14
2. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ — 1:15-21
ಎದೋಮಿನ ಾಶನ
ಾದ ದೈ ವದಶರ್ನ. ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ:
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ದೂತನ ಮೂಲಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ, “ಹೊರಡಿರಿ! ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಎದೋಮಿನ ಮೇಲೆ ಬೀ ೕಣ” 2 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾ ಾ್ಸರಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿರುವಿ.
3 ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕುಗ
ಳಗೆ ಾಸಿಸು ಾ್ತ, ನನ್ನ ನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಇಳಿಸಬಲ್ಲವರು
ಾರು?
4
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯದ ಒಣ ಹೆಮೆ್ಮಯು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನೀನು
1 ಓಬದ್ಯ ನಿ
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ಹದಿ್ದನಂತೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿದರೂ, ನಿನ್ನ ಗೂಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಇಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
5 ಕಳ್ಳರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗದರೆ, ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಪಂಜುಗಳ್ಳರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಬೇ ಾದಷ್ಟ ನು್ನ
ಾತ್ರ
ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರಲ್ಲವೇ? ಆ ಾ! ನೀನು ಎಷು್ಟ ಭಂಗಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕ! ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಕೀಳುವವರು
ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಹಕ್ಕಲನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 6 ಏ ಾವನ ಆಸಿ್ತಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಶ ಾಗಿ ಅದರ
ನಿಧಿನಿ ೕಪಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೂರೆ ಾಗಿದು್ದ ಹೇಗೆ?
7 ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇರೆಯ ಆಚೆಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ವಂಚಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ತಿಂದವರೇ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಉರುಲೊಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ. 8 ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಎದೋಮಿನೊಳಗೆ ಾನಿಗಳನು್ನ ಅಳಿಸದೇ ಬಿಡುವೆನೋ,” ಏ ಾವನ
ಪವರ್ತದೊಳಗಿಂದ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕದೇ ಇರುವೆನೇ? 9 ತೇ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ ಶೂರರು
ಧೈ ಯರ್ಗೆಟು್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ ಾಗಿ ಏ ಾವನ ಪವರ್ತದೊಳಗೆ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.
ಎದೋಮ್ ಾಕೋಬಿಗೆ ಾಡಿದ ದೊ್ರ ೕಹ
ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವ ಾನವು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಕವಿಯುವುದು. ನಿತ್ಯ ಾಶನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿ. 11 ಅನ್ಯರು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು ಅವನ ಪುರ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸೊತಿ್ತ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಸುಮ್ಮ ನೆ ನಿಂತಿದೆ್ದ. ನೀನೂ ಅವರಂತೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶತು್ರ ವಿನಂತೆ
ಕಂಡುಬಂದಿ.
12 ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ದುದಿರ್ನದಲಿ್ಲ ಅವನ ಅ ಾಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಸುಮ್ಮ ನೆ ನೋಡುತಿ್ತರ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಶನದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಿಗ್ಗ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರ ಇಕ್ಕಟಿ ್ಟ ನ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಹಂ ಾರ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 13 ನನ್ನ ಜನರ ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅವರ ಪುರ ಾ್ವರದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರ ಾಗಿತು್ತ,
ಅವರ ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅವರ ಕೇಡಿಗೆ ನಿನ್ನಂಥವನ ಕಣು್ಣ ಅರಳ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರ ವಿಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೈ ಾಕ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 14 ನೀನು ಮರಣದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವವರನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವರ
ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದೆ. ಆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಣ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟೆ್ಟ.
15 ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
ಎದೋಮೇ, ನೀನು
ಾಡಿದೆ್ದೕ
ನಿನ ಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ವೇ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬರುವುದು.
10

ಾಕೋಬಿನ ಮುಂದಣ ಾ್ರ ಬಲ್ಯ
ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದಂಡನೆಯ ಕಹಿ ಾನ ಾಡಿದಿ್ದರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಾಗಿ ಾನ ಾಡುವವು. ೌದು ಆ ಾಜ್ಯ ಗಳು ಹೀಗೆ ಕುಡಿದು
ಕಬಳಿಸಿ ಅಸಿ್ತತ ್ವದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುವವು. 17 ಆದರೆ ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಉಳಿದಿರುವರು,
ಆ ಪವರ್ತವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು;
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
18
ಾಕೋಬನವಂಶ ಅಗಿ್ನ ಾಗಿಯೂ,
ೕಸೇಫನ ವಂಶ ಜಾ್ವಲೆ ಾಗಿಯೂ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ
ಕೊಳೆಯಂತೆ ಇರುವ ಏ ಾವನ ವಂಶವನು್ನ ಧಗಧಗನೆ ದಹಿಸಿ ಭಸ್ಮ ಾಡುವವು. ಏ ಾವನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಉಳಿಯರು, ಇದು ಯೆಹೋವನೇ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
19 ಆಗ ದ ಣ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದವರು ಏ ಾವಿನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು, ಇಳಕಲಿನ
ಪ್ರ ದೇಶದವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೂ್ನ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ನೆಲವನೂ್ನ
ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನಿನವರು ಗಿ ಾ್ಯ ದನು್ನ ಸ್ವತಂತಿ್ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
20 ಸೆರೆಹೋಗಿರುವ ಆ ದಂಡಿನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಾ ಾನ್ಯರ ದೇಶವನು್ನ ಚಾರೆಪತಿನವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಸೆಫಾರ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 21 ರಕ್ಷಕರು ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಏ ಾವನ ಪವರ್ತವನು್ನ
ಆಳುವರು. ಆಗ ಆ ಾಜ್ಯ ವು ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದು.
16
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ೕನನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ೕನನನು್ನ
ೕನ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು
ೕನ 1:1 ವಿಶೇಷ ಾಗಿ
ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ೕನನು ಗತ್-ಹೆಫೆರ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವನು, ಇದು ನಜರೇತಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲದು್ದ, ನಂತರ ಅದು ಗಲಿ ಾಯ ಎಂದು ಅರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು (2 ಅರಸು
14:25). ಇದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಉತ್ತರದ ಾಜ್ಯ ದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ೕನನನು್ನ
ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
ೕನನ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ, ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡುವ ಆತನ ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ ಎತಿ್ತತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ. ಪೂ. 793-450 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಈ ಕಥೆಯು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಆರಂಭ ಾಗಿ,
ಪ್ಪದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಬಂದರಿನವರೆಗೆ ಾಗುತ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಟೈ ಗಿ್ರ ಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಶೂ್ಶಯರ್ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ನಿನವೆಯಲಿ್ಲ
ಮು ಾ್ತಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ೕನ ಪುಸ್ತಕದ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವೇದದ ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಓದ ಾರರೆಲ್ಲರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಮತು್ತ ಪುನರುಜಿ್ಜೕವನವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಮುಖ ವಿಷಯಗ ಾಗಿವೆ.
ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನ
ೕನನ ಅನುಭವವು, ಅವನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡು ಾ್ತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಾದ
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಾದ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು. ಅವನ
ಆರಂಭಿಕ ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಅವನ ವೈ ಯಕಿ್ತಕ ಉಜಿ್ಜೕವನಕೆ್ಕ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನವೆಯರ
ಉಜಿ್ಜೕವನಕೂ್ಕ ಸಹ ಾರಣ ಾಯಿತು. ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಥ ಾ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ
ಇರುವ ಜನರಿಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಂದೇಶವು ಇಡೀ ಪ್ರ ಪಂಚಕೆ್ಕ ಅನ್ವಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು
ಹೃ ತೂ್ಪವರ್ಕ ಾದ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪವನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯ ಮತು್ತ ನಿಜ ಾದ ಾವನೆಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಾಳಜಿ ವಹಿಸು ಾ್ತನೆ ಹೊರತು, ಇತರರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1.
ೕನನ ಅವಿಧೇಯತೆ — 1:1-14
2. ದೊಡ್ಡ ಮೀನು
ೕನನನು್ನ ನುಂಗಿದು್ದ — 1:15-16
3.
ೕನನ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ — 1:17-2:10
4.
ೕನನು ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದು್ದ — 3:1-10
5.
ೕನನು ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ಕುರಿತು ಕೋಪಗೊಂಡಿದು್ದ — 4:1-11
ೕನನ ಅವಿಧೇಯತೆ
ಅಮಿತೆಯನ ಮಗ ಾದ
ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಹೇಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲರುವ
ನಿ ಾಸಿಗಳ ದುಷ್ಟತನವು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 3 ಆದರೆ
ೕನನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿ ಹೊರಟು
1 ಯೆಹೋವನು

ೕನನು 1:4
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ಪ್ಪ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಹಡಗನು್ನ ಕಂಡು ಪ್ರ ಾಣದ ದರವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಹಡಗಿನವರೊಡನೆ ಅದನು್ನ ಹತಿ್ತದನು.
4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದನು. ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ತುಫಾನು ಎದು್ದ ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಾ ಾಯಿತು. 5 ಆಗ ಾವಿಕರು ಹೆದರಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಹಡಗನು್ನ ಹಗುರ ಾಡಲು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲರುವ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ಬಿ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ೕನನು ಹಡಗಿನ ಕೆಳ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿ ಾಢನಿದೆ್ರ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
6 ಹೀಗಿರಲು ಹಡಗಿನ ೌ ಾಧಿ ಾರಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇದೇನು, ನೀನು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು?
ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ರೆಯಿಡು; ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಾನು, ಾವೆಲ್ಲರು
ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದೇವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅನಂತರ ಾವಿಕರೆಲ್ಲರು “ಈ ಕೇಡು ನಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾರು ಾರಣರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಾಗೆ ಚೀಟು ಾಕೋಣ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು ಚೀಟು ಾಕಲು ಚೀಟು
ೕನನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 8 ಆಗ ಅವರು
ೕನನಿಗೆ
ಅ ಾ್ಯ, “ಈ ಕೇಡು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು; ನಿನ್ನ
ವೃ ತಿ್ತ ಏನು? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನು? ನೀನು
ಾವ ದೇಶದವನು?,
ಾವ ಜ ಾಂಗದವನು?”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು 9 ಅವನು ಅವರಿಗೆ “ ಾನು ಇಬಿ್ರ ಯನು; ಕಡಲನೂ್ನ ಒಣನೆಲವನೂ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ
ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ
“ಇದೇನು ನೀನು ಾಡಿದು್ದ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11 ಆಗ ಸಮುದ್ರ ವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದ ಾರಣ ಅವರು
ೕನನಿಗೆ “ಸಮುದ್ರ ವು
ಾಂತ ಾಗುವ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಏನು ಾಡೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 12
ೕನನು ಅವರಿಗೆ “ನನ್ನ ನೆ ್ನತಿ್ತ
ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾಕಿರಿ; ಆಗ ಸಮುದ್ರ ವು ಾಂತ ಾಗುವುದು; ಈ ಭೀಕರ ಬಿರು ಾಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ
ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ಾವಿಕರು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪದೆ
ದಡಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಹುಟು್ಟ ಾಕು ಾ್ತ ಬಂದರೂ ಸಹ ದಡ ಸೇರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಸಮುದ್ರ ವು ಇನೂ್ನ
ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇತು್ತ.
14 ಹೀಗಿರಲು, ಅವರು ಸಹ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟು್ಟ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಾ್ರ ಣನಷ್ಟದಿಂದ ಆಗುವ ಕೇಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರದಿರಲಿ; ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದ ದೋಷಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ; ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಇದನು್ನ
ಾಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು. 15 ಆನಂತರ ಅವರು
ೕನನನು್ನ ಎತಿ್ತ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು; ಕೂಡಲೆ ಸಮುದ್ರ ವು
ಭೋಗರ್ರೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಂತ ಾಯಿತು. 16 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ, ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸಿ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು,
ೕನನನು್ನ ನುಂಗಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು;
ೕನನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಾಲ
ಹಗಲಿರುಳು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಳಗೆ ಇದ್ದನು.

2
ೕನನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ೕನನು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಳಗೆ ಇದು್ದ ಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿದನು:
2 “ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟೆ್ಟ ನು;
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು;
ಾ ಾಳದ ಗಭರ್ದೊಳಗಿಂದ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು!
ಆ ಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಾಲಿಸಿದೆ.
3 ನನ್ನ ನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ ಅ ಾಧಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ;
ಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು;
1
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ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ದ ಅಲೆಗಳೂ, ತೆರೆಗಳೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಟಿ ಹೋದವು

4 ‘ನಿನ್ನ
5 ಜಲ

ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆನು;
ಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ಹೇಗೆ ನೋಡುವೆನು?’

ಾಶಿಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಮುತಿ್ತ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಾನಿ ತಂದಿತು,
ಮ ಾ ಾಗರವು ನನ್ನ ನು್ನ ಆವರಿಸಿತು,
ಕಡಲಕಳೆಯು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು.

6 ಪವರ್ತಗಳ ತಳಹದಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋದೆನು,

ಭೂಲೋಕದ ಾ್ವರಗಳ ಚಿಲಕಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯದ ಾಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದವು;
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದಿ್ದೕ.

7 “ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕುಂದಿಹೋ

ಾಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮರಿಸಿದೆನು;
ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವು ನಿನಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು, ಅದು ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯವನು್ನ ಬಂದು ಸೇರಿತು.

8 “ನಿಜೀರ್ವ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು

ತಮ್ಮ ದೇವರ ಕರುಣಾನಿಧಿಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು.

9 ಆದರೆ

ಾನು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವೆನು,

ನಿನಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದು.”

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡಲು ಅದು

ೕನನನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟತು.

3
ೕನನ ವಿಧೇಯತೆಯೂ ನಿನೆವೆಯರ ಮನಃಪರಿವತರ್ನೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವು
ೕನನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಉಂಟಾಯಿತು. 2 ಅದೇನೆಂದರೆ “ನೀನು
ಹೊರಟು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ
ೕನನು ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋದನು. ನಿನೆವೆಯು
ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ಅತಿ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಮ ಾದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ. 4
ೕನನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಒಂದು ದಿನದಷು್ಟ ದೂರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ನಂತರ “ನಲವತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ನಿನೆವೆಯು
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಾರತೊಡಗಿದನು. 5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನೆವೆಯವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ
ಉಪ ಾಸವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾರಿ ಹೇಳಿದರು; ದೊಡ್ಡವರು
ದಲುಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕವರ ತನಕ
ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು.
1

ಾಸನದಿಂದ ಎದು್ದ, ತನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಗೋಣಿತಟ್ಟ ನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು
ತನ್ನ ಮತು್ತ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳ ಆ ಯನು್ನ ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಜನ, ಪಶು,
ಮಂದೆ, ಹಿಂಡು ಇವುಗಳು ಸಹ ಏನೂ ರುಚಿ ನೋಡುವು ಾಗಲೀ, ತಿನು್ನವು ಾಗಲೀ, ಕುಡಿಯುವು ಾಗಲೀ
ಾಡ ಾರದು. 8 ಜನರಿಗೂ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಹೊದಿಕೆ ಾಗಲಿ; ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಬಲ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡಲಿ; ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನೂ್ನ, ಾನು ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ತೊರೆದು
ಬಿಡಲಿ. 9 ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಮರುಗಿ, ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವನು್ನ
ತೊರೆದರೆ, ಾವು ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದೇವು” ಎಂಬುದನು್ನ ನಿನೆವೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾರಿಸಿದನು.
6 ಆ ಸುದಿ್ದಯು ನಿನೆವೆಯ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವನು ಸಿಂ
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ದೇವರು ನಿನೆವೆಯವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ತನದಿಂದ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ, ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ
ಕೇಡನು್ನ ಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟ ನು.

ೕನನು 4:1
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ೕನನ ಕೋಪವೂ ದೇವರ ಕನಿಕರವೂ
1 ಇದರಿಂದ
ೕನನಿಗೆ ಬಹು ಬೇಸರ ಾಯಿತು; ಅವನು ಬಹಳ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡನು. 2 ಆಗ
ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟ ನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಾಲಿಸು, ಾನು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ಹೀ ಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಷೆ್ಟ; ನೀನು ದಯೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯೂ, ಮ ಾಕೃ ಪೆಯೂ
ಉಳ್ಳ ದೇವರು,
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿಗೆ ಮನಮರುಗುವವನು ಎಂದು ಾನು ತಿಳಿದೇ, ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದು್ದ. 3 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ; ಾನು
ಬದುಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ ಲೇಸು” ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು,
“ನೀನು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5 ಅನಂತರ
ೕನನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅದರ ಮೂಡಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣವು ಏ ಾಗುವುದೋ ಎಂದು
6 ಆಗ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು
ನೋಡು ಾ್ತ ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಸೋರೆಗಿಡವನು್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿ ಅದು
ೕನನ ತಲೆಗೆ ನೆರ ಾಗಿ ಅವನ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಗೆ
ಸ ಾ ಾನ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ
ೕನನಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 7 ಾರನೆಯ
ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವರು ಒಂದು ಹುಳಕೆ್ಕ ಆ ಸೋರೆಗಿಡವನು್ನ ಕೊರೆಯಲು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದನು. ಆ
ಗಿಡವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. 8 ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸಿ ಾಗ ದೇವರು ಬಿಸಿ ಾದ ಮೂಡಣ ಾಳಿಯನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು; ಬಿಸಿಲು
ೕನನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅವನು ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುವವ ಾಗಿ “ ಾನು
ಬದುಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ ಲೇಸು” ಎಂದು ಾಯಲು ಬಯಸಿದನು. 9 ಆಗ ದೇವರು
ೕನನಿಗೆ,
“ನೀನು ಸೋರೆಗಿಡ ಒಣಗಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿ
ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು
ೕನನು
“ ೌದು, ಾನು ಾಯುವಷು್ಟ ಾಲ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿಯೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನು “ನೀನು ಆ ಸೋರೆಗಿಡ ಾ್ಕಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ
ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು; 11 ಇಂಥ ಗಿಡ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಕನಿಕರಪಡು ಾಗ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ತಿಳಿಯದ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು, ಅ ಾರ ಪಶು ಾ್ರ ಣಿಗಳೂ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ನಿನೆವೆ ಾಗಿ
ಾನು ಕನಿಕರಪಡ ಾರದೋ?” ಎಂದನು.

ಮೀಕನು 1:1
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ಮೀಕನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಮೀಕ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಮೀಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (ಮೀಕ 1:1). ಮೀಕನು ಾ್ರ ಮೀಣ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದು್ದ, ಾ ಾಜಿಕ ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ಅ ಾ್ಯಯ ಮತು್ತ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಾಗಿ
ಉಂಟಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಹಿತ ಾದ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ರ ಾನಿಸಲು ನಗರ
ಾಗಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನು. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೃ ಷಿ ಾಗದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಮೀಕನು, ತನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಸ ಾರ್ರದ
ಅಧಿ ಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು, ಇದು ಸ ಾಜದ ದೀನ ಮತು್ತ ನಿಗರ್ತಿಕ ಾದ
ಊನ ಾದವರ, ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮತು್ತ ಾಧೆಗೊಳ ಾದವರ ಬಗೆಗಿನ (ಮೀಕ 4:6) ಅವನ ಬಲ ಾದ
ಾಳಜಿಗೆ ಾರಣ ಾಯಿತು. ಇಡೀ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಜನನದ ಕುರಿ ಾದ
ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂಣರ್ ಾದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಮೀಕನ ಪುಸ್ತಕವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಜನನಕಿ್ಕಂತ ಏಳು ನೂರು ವಷರ್ಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ, ಆತನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಾದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ
ಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಸೂಚಿಸ ಾಗಿದೆ (ಮೀಕ 5:2).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 730-650 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಉತ್ತರ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಪತನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ (1:2-7) ಮೀಕನ ಆರಂಭದ ಾತುಗಳು
ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೀಕ ಪುಸ್ತಕದ ಇತರ ಾಗಗಳು ಾಬಿಲೋನಿ ಾದ ಸೆರೆ ಾಸದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಲವರು ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿದ ನಂತರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ
ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಉತ್ತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಉತ್ತರ ಾ

ಾ್ರ ಜ ್ಯ ಮತು್ತ ದ ಣದ ಯೆಹೂದದ ಾ

ಾ್ರ ಜ ್ಯಕೆ ್ಕ ಮೀಕನು ಬರೆದನು.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಮೀಕನ ಪುಸ್ತಕವು ಮಹತ್ವಪೂಣರ್ ಾದ ಎರಡು ಭವಿಷ ್ಯ ಾಣಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತು್ತತ್ತದೆ: ಒಂದು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ (1:1-3:12), ಮತೊ್ತಂದು, ಸಹಸ್ರ ವಷರ್ದ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ದೇವಜನರ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ (4:1-5:15). ದೇವರು ಅವರ ಪರ ಾಗಿ ಾಡಿದ ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ವೇ ಾಳಜಿ ವಹಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೂ ಆತನು ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಗೆ ಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದನು
ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೈ ವಿಕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರಲಿ ಾ್ದನೆ — 1:1-2:13
2. ವಿ ಾಶದ ಸಂದೇಶ — 3:1-5:15
3. ಖಂಡನೆಯ ಸಂದೇಶ — 6:1-7:10
4. ಹಿನು್ನಡಿ — 7:11-20
1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಮ, ಆ ಾಜ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಇವರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯರ್ದ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ೕರೆಷೆತ್ ಊರಿನವ ಾದ ಮೀಕನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ.
2ಜ

ಸ ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಶನ
ಾಂಗಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ.

ಮೀಕನು 1:3
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ಭೂಮಂಡಲವೇ, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದೊಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
3 ಇಗೋ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ್ಥನದಿಂದ ಹೊರಟು ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಭೂಮಿಯ ಉನ್ನತಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತನೆ.
4 ಬೆಂಕಿಗೆ ಎದುರು ಕರಗುವ ಮೇಣದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ರಭಸ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಂತೆ ಕಣಿವೆಗಳು, ಪವರ್ತಗಳು ಆತನ ಮುಂದೆ ಸೀಳಿ ಕರಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಹೊಗುತಿ್ತವೆ.
5 ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾರಣ
ಾಕೋಬಿನ ದೊ್ರ ೕಹ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದ ಾಪಗಳೇ.
ಾಕೋಬಿನ ದೊ್ರ ೕಹವೇನು? ಸ ಾಯರ್ವಲ್ಲವೇ!
ಯೆಹೂದದ ಕೆಟ್ಟ ಪೂಜಾ ಾ್ಥನಗಳು ಾವುವು?
ಯೆರೂಸಲೇಮಲ್ಲವೇ!
6 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನ ಾಳು ದಿಬ್ಬವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಮಡಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.
ಅದರ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಸುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ಬಯಲ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು.
7 ಅದರ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಾಡುವೆನು.
ಅದರ ಸಮಸ್ತ ಸಂ ಾದನೆಯು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದು.
ಅದರ ಸಕಲ ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು.
ಅದು ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಸಂ ಾದನೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಂಡವುಗಳು ಾಗೂ
ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆಯ ಸಂ ಾದನೆ ಾಗಿಯೇ ಪರರ ಾ ಾಗುವವು.
ಗೋ ಾಟ
ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಗೋ ಾಡಿ ರೋದಿಸುವೆನು,
ಬರಿ ಾ ಾಗಿಯೂ, ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿಯೂ ನಡೆ ಾಡುವೆನು.
ನರಿಗಳಂತೆ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಉಷ್ಟ ್ರ ಪ ಗಳ ಾಗೆ ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
8 ಇದ

9ಸ

ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದ ಪೆಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸ ಾಗದು.
ಅದು ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಾಕಿದೆ.
ನನ್ನ ಜನರ ಆಲೋಚ ಾ ಾ್ಥನ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ.
10 ಇದನು್ನ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರಿ, ಅಳಲೇಬೇಡಿರಿ,
ಬೇತೆ್ಲಯಪ್ರ ದಲಿ್ಲ ಧೂಳಿನೊಳಗೆ ಹೊರ ಾಡಿರಿ.
11 ಾಫೀರಿನವರೇ, ಬೆತ್ತಲೆ
ಾಗಿ ಅವ ಾನಪಟು್ಟ ತೊಲಗಿರಿ.
ಚಾ ಾನಿನವರು ಹೊರಡರು.
ಬೇತೆಚೇಲಿನ ಗೋ ಾಟವು ಅದರ ಬೆಂಬಲವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸುವುದು.
12 ಕೇಡು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪುರ ಾ್ವರಕೆ್ಕ ತಗಲಿದ ಾರಣ ಾರೋತಿನವರು ತಮಗೆ
ಮೇಲುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ವೇದನೆಪಡು ಾ್ತರೆ.
13 ಾಕೀಷಿನವರೇ ಅಶ್ವ ಗಳನು್ನ ರಥಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಊರೇ ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯ ಾಪಕೆ್ಕ ಮೂಲ,
ೌದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೊ್ರ ೕಹಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟಬಂದವು.
14 ಆದ ಾರಣ ನೀವು
ೕರೆಷತ್ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಬಳುವಳಿ ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು.
ಅಕಿ್ಜೕಬಿನ ಮನೆಗಳಿಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸರಿಗೆ
ೕಸ ಾಗುವುದು.
15
ಾರೇಷದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನನು್ನ ಇನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ

ಾಡುವೆನು.
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಾಯಕರು* ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು.
16 ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಸೆರೆಹೋಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಮುದು್ದ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೋ.
ನಿನ್ನ ಬೋಳುತನವನು್ನ ರಣಹದಿ್ದನ ಾಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೋ.
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ೌರ

ಾಡಿಸಿಕೋ ಮತು್ತ

2

ಬಡವರನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ದಂಡನೆ
ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರು ಾಗಲೇ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ
ೕಚಿಸಿ,
ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.
ಉದಯದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಡಿಸುವರು, ಅದು ಅವರ ಕೈ ವಶವಷೆ್ಟೕ.
2 ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ದು ಾಶೆಯಿಂದ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಮನೆಗಳನು್ನ ಲೋಭದಿಂದ ಅಪಹರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಮನೆಯನೂ್ನ, ಮನೆಯವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನೂ್ನ ತುಳಿದುಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
3 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ ಈ ವಂಶಕೆ್ಕ ಾನೇ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದರ ಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ,
ನೀವು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗದು.
ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಾಲವೇ ಸರಿ.
4 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿ ಾವಣಿಕಟಿ್ಟ ಾಡುವರು.
‘ಅ
್ಯ ೕ, ಾವು ತೀ ಾ ಸೂರೆಹೋದೆವ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ವರ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಪ ಾಧೀನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅ
್ಯ ೕ, ಅದನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೇವದೊ್ರ ೕಹಿಗಳಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂದು
ಶೋಕಗೀತ ಾಗಿ ಾಡುವರು.
5 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಯವರ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೀಟು ಾಕಿ ನೂಲೆಳೆಯಲಿಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
1 ತಮ್ಮ

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಾ, ಆ ಕೆಡುಕರು “ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಎತ್ತ ಾರದು,
ದೂಷಣೆಗಳು ತೊಲಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
7
ಾಕೋಬ ವಂಶವೇ,
“ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ವು ಾಳೆ್ಮಯಿಲ್ಲದೊ್ದೕ?
ಇಂಥ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಆತನ ೕ” ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕ?
ನನ್ನ ನುಡಿಗಳು ಸ ಾ್ಮ ಗಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹಿತಕರವಷೆ್ಟೕ.
8 ನನ್ನ ಜನರೋ ಕೆಲವು ಾಲದಿಂದ ಶತು್ರ ಗ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ಜಗಳವನೊ್ನಲ್ಲದೆ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರುವವರ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
9 ನನ್ನ ಜನರ ಸಿ್ತ ೕಯರನು್ನ, ಅವರ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಮನೆಗಳಿಂದ ತಳಿ್ಳ ಾಕುತಿ್ತೕರಿ.
್ರ
ಅವರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದದ* ಹಕ್ಕನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪ ಸುತಿ್ತೕರಿ.
6ಆ

10 ಏಳಿರಿ, ತೊಲಗಿರಿ, ಈ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಸುಖವಸತಿ

ಾಗದು.
ಾಶನವನು್ನ, ವಿಪರೀತ ಾಶನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಹೊಲಸು ಇದಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
11 ಾಳಿಯನೂ್ನ,
ೕಸವನೂ್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವ ಸುಳು್ಳ ಾರನೊಬ್ಬ ನು,
“ ಾನು ಾ್ರ ಾರಸ, ಮಧ್ಯ ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
*
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ಈ ಜನರು ಅಂಥವನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾ ಾ್ದನ
ಾಕೋಬೇ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಹಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಇಡುವೆನು.
ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಮಂದೆಯ ಾಗೆ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸುವೆನು. ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ
13 ಹೊಡೆದು ಹೋಗುವವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರೂ ಾಗಿಲನು್ನ ಒಡೆದು ನುಗಿ್ಗ ಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಅರಸನು ಅವರ ಮುಂದೆ ತೆರಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
12

ಾಡುವರು.

3

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮುಖಂಡರ ಖಂಡನೆ
1 ಾನು ಹೀಗೆ ಾರಿದೆನು;
“ ಾಕೋಬಿನ ಮುಖಂಡರೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ಾ್ಯಯ ನೀತಿ ಾಲನೆ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ ವಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ವಲ್ಲವೇ?
2 ಆ ಾ! ಇವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಜನರ ಮೈ ಮೇಲಿಂದ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಾಂಸವನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
3 ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿದು ಾಕಿ ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲ ನ ತುಂಡುಗಳಂತೆ, ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನ *
ಾಂಸದ ಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸು ಾ್ತರೆ.
4 ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ಇವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡನು.
ಇವರ ನಡತೆಯ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವೆನು.”
5 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವವರೂ,
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವಂಥವರಿಗೆ, “ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದು” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಾದ ತಿಂಡಿಯನು್ನ ಕೊಡದವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
6 “ನೀವು ಇಂಥವ ಾದ ಾರಣ ನಿಮಗೆ ಾತಿ್ರ
ಾಗುವುದು,
ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನ ಾಗದು, ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವುದು ಮತು್ತ ಕಣಿಹೇಳ ಾಗದು.
ಸೂಯರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಣುಗುವನು, ಹಗಲು ಅವರಿಗೆ ಾಗರ್ತ್ತ ಾಗುವುದು.
7 ದಿವ್ಯ ದಶಿರ್ಗಳು ಆ ಾಭಂಗಪಡುವರು,
ಕಣಿಯವರು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಿಗೆ ದೈ ೕತ್ತರವೇ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
8 ಾ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ,
ಬಲ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯಭರಿತ ಾಗಿ ಾಕೋಬಿಗೆ ಅದರ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೆ ಅದರ ಾಪವನು್ನ ಾರಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
9 ಾ್ಯ ಯಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯ ಪಟು್ಟ,
*

3:3 ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನ ದೊಡ್ಡ ಕ ಾಯಿ
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ನೆಟ್ಟ ಗಿರುವುದನು್ನ ಸೊಟ್ಟ ಗೆ ಾಡುವ ಾಕೋಬ ವಂಶದ ಮುಖಂಡರೇ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮನೆತನದ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ,
10 ಚೀ
ೕನನು್ನ ನರಹತ್ಯ ದಿಂದಲೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಕಟು್ಟವವರೇ,
ಇದನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ.
11 ಮುಖಂಡರು ಲಂಚಕೆ್ಕ ಾ್ಯ ಯತೀರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಾಜಕರು ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಣಿಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಾರ ಾಕಿ,
“ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನ ಾ್ಲ,
ನಮಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸದು” ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
12 ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಚೀ
ೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹೊಲದಂತೆ ಉಳಲ್ಪಡುವುದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮು ಾಳುದಿಬ್ಬ ಗ ಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪವರ್ತವು ಾಡುಗುಡ್ಡಗಳಂ ಾಗುವುದು.

4
ಚೀ

ೕನಿನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು
ಎ ಾ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು.
ಆಗ ಜ ಾಂಗಗಳು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಹಗಳಂತೆ ಬರುವರು.
2 ಹೊರಟುಬಂದ ಬಹು ದೇಶಗಳವರು,
“ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ, ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ಆತನು ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಾಡುವನು,
ಾವು ಆತನ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಚೀ
ೕನಿನಿಂದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಹೊರಡುವವು.
3 ಆತನು ಬಹು ಾಷ್ಟ ದವರ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವನು,
್ರ
1 ಅಂತ್ಯ

ಾಕ್ಯ ವೂ

ಪ್ರ ಬಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಅವರೋ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಾಕಿ ಗುಳಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಕುಡುಗೋಲುಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡುವರು.
ಜ ಾಂಗವು ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕತಿ್ತಯನೆ್ನತ್ತದು.
ಇನು್ನ ಯು ಾ್ಧ ಾ್ಯ ಸವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
4 ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಾಲತೆ ಅಂಜೂರಗಿಡ ಇವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರನು್ನ ಾರೂ ಹೆದರಿಸರು.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
5 ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಯುಗಯು ಾಂತದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವೆವು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವರು
ಾ್ತನೆ,
“ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೈ ಹಿಕ ಾಗಿ ಊನ ಾದ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವೆನು,
ಾನು ಾಧಿಸಿ ತಳಿ್ಳದ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸುವೆನು.
6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ
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7 ಆ ಊನ

ಾದ ಜನವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು,
ದೂರತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಪ್ರ ಬಲ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು,
ಯೆಹೋವನು ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಈ ದಿನದಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
8 ಕುರಿಮಂದೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಗೋಪುರವೇ,
ಚೀ
ೕನ್ ಯುವತಿಯ ಸುಭದ್ರ ಕೋಟೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪುರಿಯ ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವು ನಿನಗೆ ಲಭಿಸುವುದು.
ಚೀ

ೕನಿನ ಇಂದಿನ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಮುಂದಿನ ಜಯ

9 ನೀನೀಗ ರೋದಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?

ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾದ ಾತನೆಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು?
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಜನಿಲ್ಲ ೕ? ನಿನ್ನ ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ನು ಾಶ ಾದನೋ?
10 ಚೀ
ೕನ್ ಯುವತಿಯೇ,
ಹೆರುವವಳಂತೆ ವೇದನೆಗೆ ಒಳ ಾಗು, ಾತನೆಪಡು.
ನೀನೀಗ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಾಬೆಲಿಗೆ ಸೇರುವಿ.
ಅಲೆ್ಲೕ ನಿನಗೆ ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವುದು. ಅಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರ ಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.
11 ‘ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಹೊಲ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ.
ಚೀ
ೕನಿನ ಾಶನವನು್ನ ಕಣು್ಣ ತುಂ ಾ ನೋಡೋಣ’ ”
ಎಂದು
ೕಚಿಸುವ ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿವೆ.
12 ಆ ಾ, ಅವು ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಕಣಕೆ್ಕ ಾಕಿದ ಸಿವುಡುಗಳ ಾಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
13 ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯೇ ಎದು್ದ ಒಕ್ಕಣೆ ಾಡು,
ಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಂಬನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ನಿನ್ನ ಗೊರಸನು್ನ ಾಮ್ರ ದ ಗೊರಸ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.
ನೀನು ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ತುಳಿದುಬಿಡುವಿ,
ಆ ದೇಶಗಳು ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನೀನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಮೀಸ ಾಗಿಡುವೆ.
ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಲೋಕದ ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಿ.

5
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ರ ಸುವ ಾಜ
ೕನ್ ನಗರವೇ ನಿನ್ನ ಸೇ ಾವೂ್ಯ ಹಗಳನು್ನ ಈಗ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸು.
ಆ ಾ ಶತು್ರ ಗಳು ನಮಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅಧಿಪತಿಯ ಕೆನೆ್ನ ಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು.
2 ಎಫಾ್ರ ತದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ನನ ಾಗಿ ಹೊರಡುವನು.
ಆತನ ಕುಲದ ಮೂಲವು ಪು ಾತನವೂ ಮತು್ತ ಅ ಾದಿಯೂ ಆದದು್ದ.
3 ಹೀಗಿರಲು ಪ್ರ ಸವವೇದನೆ ಪಡತಕ್ಕವಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವವರೆಗೂ
ನನ್ನ ಜನರು ಶತು್ರ ವಶ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಅನಂತರ ಆ ಮಗನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು
4 ಆತನು ಯೆಹೋವನ ಬಲವನೂ್ನ,
1 ಚಿ
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ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು.
ಆ ಹಿಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.
ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿರುವನು.
ಬಿಡುಗಡೆ - ವಿ ಾಶ
ಾ ಾನಪ್ರ ದನು.
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ,
ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕು ಾಗ,
ಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳು ಾಲಕರನು್ನ ೌದು ಎಂಟು ಪುರುಷಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆವು.
6 ಅವರ ಶ ಾ್ತ ಸ್ತ ಗಳು ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶವನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವುದು.
್ರ ್ರ
ನಿ ್ರ ೕದ್ ಸೀಮೆಯ ಪ್ರ ವೇಶ ಾ್ಥನಗಳು ಅವರ ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತಗುವವು.
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ,
ನಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯ ವನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕು ಾಗ ಆ ಸ ಾ ಾನಪ್ರ ದನು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅವರ ಕೈ
ಳಗಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.
7 ಯೆಹೋವನ ವರ ಾದ ಇಬ್ಬ ನಿಯೂ ಮತು್ತ ಹುಲ್ಲ ನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಹದಮಳೆಗಳೂ ಹೇಗೆ ಾನವರ ಪ್ರ ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವು,
ಾನವರ ನೆರವನು್ನ ನಿರೀ ಸದೆ ಹಿತಕರ ಾಗಿರುವ ೕ,
ಾಗೆಯೇ ಾಕೋಬಿನ ಜನಶೇಷವು ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹಿತಕರ ಾಗಿರುವುದು.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹವು ಾಡುಮೃ ಗಗಳನು್ನ,
ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹವು ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಾದುಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾರೂ ರ ಸ ಾರದಂತೆ
ತುಳಿದು,
ಸೀಳಿ ಾಕುವ ಾಗೆ ಾಕೋಬಿನ ಜನಶೇಷವು ದೇಶದೇಶಗಳ,
ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಶಕರ ಾಗಿರುವರು.
9
ಾಕೋಬೇ, ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲಿ.
5 ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸ

ಭಂಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮೂಢಭರವಸೆ
ಾ್ತನೆ,
“ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಕಡಿದುಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವೆನು.
11 ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆಡವಿ ಾಕುವೆನು.
12 ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಣಿಯವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಿನ್ನ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ, ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಡೆದು ಾಕುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕೈ ರೂಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಇನು್ನ ಪೂಜಿಸದಂತೆ ಾಡುವೆ.
14 ನಿನ್ನ ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರ ಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತಬಿಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
15 ಅವಿಧೇಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರಕೋಪದಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು.”
10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ

6
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಜನರಿಗೂ ಇರುವ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ
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ಾದ ಮೀಕನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ “ನೀನೆದು್ದ ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಮುಂದೆ
ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಧ ್ವನಿಯು ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿ
2 ಬೆಟ್ಟ ಗಳೇ ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಭೂಮಿಯ ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವಿದೆ.
ಆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನೊಂದಿಗೆ ವಿ ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ.”
3 “ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯೇ, ಾನು ನಿನಗೇನು
ಾಡಿದೆನು?
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದೆನು?
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾ ಹೇಳು.
4 ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾರು ಾಡಿ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆನು.
ೕಶೆಯನೂ್ನ, ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಾಯಕರ ಾ್ನ ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
5 ನನ್ನ ಜನರೇ,
ೕ ಾಬಿನ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾಕನು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಬೆ
ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ ಹಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಾಗೆ
*ನೀವು ಶಿಟಿ್ಟೕಮನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಸೇರುವ ತನಕ ನಡೆದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
1

ಪ್ರ ಾದಿ

ಾ್ಯ ಜ ್ಯ

ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾವ ಾಣಿಕೆ
ಡನೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
ಾವುದನ್ನ ಪಿರ್ಸಿ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ?
ಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕರುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೋ?
7 ಾವಿ ಾರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ,
ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ತೈ ಲ ಪ್ರ ಾಹಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚ ಾ್ತನೆಯೇ?
ನನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲೋ?
ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಗಭರ್ದ ಫಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲೋ?
8 ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ಒಳೆ್ಳಯದು ಇಂಥದೆ್ದೕ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ.
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದು, ಕರುಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರುವುದು,
ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ಇಷ್ಟ ನೆ ್ನೕ ಹೊರತು
ಯೆಹೋವನು ನಿನಿ್ನಂದ ಇನೆ್ನೕನು ಅಪೇ ಸುವನು?
6

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಭ್ರ ಾ್ಟಚಾರ
ಾಮದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಡುವುದು ಸು ಾನವೇ, ಎಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಬೀಸಿ ಬರುವ ಶಿ ಯ ದಂಡಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
ಅದನು್ನ ನೇಮಿಸಿದವನು ಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
10 ದುಷ್ಟ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ನಿಧಿ ಮತು್ತ
ಅಸಹ್ಯಕರ ಾದ ಕಿರಿಯಳತೆ ಇವು ಇನೂ್ನ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆ
ೕ?
11 ಕಳ್ಳ ತಕ್ಕಡಿಯೂ
ಾಗು
ೕಸದ ಕಲಿ್ಲ ನ ಚೀಲವೂ ಒಬ್ಬ ನಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿಯಲೋ?
12 ಪಟ್ಟಣದ ಧನಿಕರು ತುಂ ಾ ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳು.
ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಸುಳು್ಳ ಾರರು.
9 ಯೆಹೋವನ

*

6:5 ಶಿಟಿ್ಟೕಮ್
ದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ ದಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕೊನೆಯ ಾಳೆಯ ಾಗಿತು್ತ (ಯೆಹೋ. 3:1), ಮತು್ತ
ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಪಶಿ್ಚಮ ದಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಟ ್ಟಂಥ ಅವರ
ದಲ ಾಳೆಯ ಾಗಿತು್ತ (ಯೆಹೋ. 4:19).
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ಅವರ ಾಯ ಾಲಿಗೆಯು
ೕಸಕರ.
13 ಆದ ಾರಣ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ಕೂ್ರರ ಾದ ಪೆಟು್ಟ
ನಿನ್ನ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು.†
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ಾಕುವೆನು.

14 ನೀನು ತಿಂದರೂ ನಿನಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ

ಾಗದು.
ಹಸಿವೆಯು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಇದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
ನೀನು ನಿನ್ನವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರೂ ಅವರನು್ನ ಾರು ಾಡ ಾರಿ.
ಾರು ಾಡಿದವರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಗೆ ತುತ್ತ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು.
15 ನೀನು ಬಿತಿ್ತದರೂ ಕೊಯು್ಯ ವುದಿಲ್ಲ.
ಎಣೆ್ಣಯ ಾಯಿಯನು್ನ ಜಜಿ್ಜದರೂ ಮೈ ಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಾ್ರ ಯ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ತುಳಿದರೂ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಒಮಿ್ರ ಾಜನ ನಿಯಮಗಳೂ ಮತು್ತ ಅ ಾಬನ ಮನೆತನದ ಸಕಲ ಆಚಾರಗಳೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಲು್ಲತಿ್ತವೆ.
ನಿನ್ನವರು ಅವರ ದುನೀರ್ತಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೆರಗಿಗೂ, ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.”

7

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಕೊರಗು
1ಅ
್ಯೕ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.
ಾಗಿದ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಕೊಯು್ದ, ಾ್ರ ಯ ಹಕ್ಕಲನು್ನ ಆಯ್ದ ತೋಟದ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಗೊಂಚಲೇ ಇಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ
ದಲು ಾಗಿದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಸಿಕ್ಕದು.
2 ಸದ್ಭಕ್ತರು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಜನರಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವಂತರೇ ಇಲ್ಲ.
ಸವರ್ರೂ ರಕ್ತಸುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಬಲೆ
ಡಿ್ಡ ಬೇಟೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
3 ಎರಡು ಕೈ ಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಪ್ರ ಭುವು ಧನವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ಲಂಚಕೆ್ಕ ಕೈ
ಡು್ಡ ಾ್ತನೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ದು ಾಶೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಹೀಗೆ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೆಣೆಯು ಾ್ತರೆ.
4 ಅವರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮನೂ ಮುಳಿ್ಳನ
ದೆಗೆ ಸ ಾನ, ಸತ್ಯ ವಂತನೂ ಕೂಡ ಮುಳು್ಳಬೇಲಿಗಿಂತ ಕಡೆ.
ನಿನ್ನ ಾವಲು ಾರರು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದಿನ ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯ ದಿನ ಬಂದಿದೆ.
ಈಗ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ರಂತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು.
5 ಮಿತ್ರ ನನು್ನ ನಂಬಬೇಡ, ಆಪ್ತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒರಗುವವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸಬೇಡ ಭದ್ರ ಾಗಿಟು್ಟಕೋ.
6 ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮಗಳು ಾಯಿಗೆ ಎದುರೇಳು ಾ್ತಳೆ.
ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತಳೆ.
ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ವೈ ರಿಗ ಾಗುವರು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಉ ಾ್ಧರ
†

6:13

ಾಳು

ಾಡುವೆನು. ಅಥ ಾ

ಾ ಾಗುವಂತೆ ಾಯಪಡಿಸುವೆನು.
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ಮೀಕನು 7:19

7

ಾನಂತು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವೆನು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.
8 ನನ್ನ ಶತು್ರ ವೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ.
ಾನು ಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ ಏಳುವೆನು, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರುವನು.
9 ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ಾಳಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.*

ಾ ಾನು ಾಲಕೆ್ಕ ಆತನು ತನ್ನ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸಿ, ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸುವನು.
ನನ್ನ ನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು. ಆತನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ವನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
10 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸಿದ ಶತು್ರ ಗಳು ಇದನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ಾಚಿಕೆಯು ಅವರನು್ನ ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವೆನು.
ಈಗಲೇ ಬೀದಿಗಳ ಕೆಸರಿನಂತೆ ತುಳಿತಕಿ್ಕೕ ಾಗುವರು.
11 ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ವ ದಿನವು ಬರುವುದು.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇರೆಯು ದೂರದ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
12 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಲೂ,
ಐಗುಪ್ತದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವರು.
ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೆ, ಪವರ್ತದಿಂದ ಪವರ್ತದವರೆಗೆ ಅಂತು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಚದುರಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೇರುವರು.
13 ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ದೇಶವು
ತನ್ನ ನಿ ಾಸಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಫಲ ಾಗಿ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವುದು.
ದೇವರ ಕರುಣೆ
ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಾಡಿನೊಳಗೆ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ತಂಗುವ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ,
ನಿನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತದ ಹಿಂಡನು್ನ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮೇಯಿಸು.
ಪೂವರ್ ಾಲದಂತೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಗಿ ಾ್ಯ ದಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮೇಯಲಿ.
15 ನೀನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಬಂದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
16 ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮ ಾ ಶಕಿ್ತಗೂ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರ ಕಿವಿ ಕೇಳದಿರುವುದು.
17 ಾವಿನಂತೆ ಧೂಳನು್ನ ನೆಕು್ಕವರು.
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳ ಾಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಈಚೆಗೆ ಹೊರಡುವರು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಂಜು ಾ್ತ, ಸೇವಿಸಿ ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುವರು.
18 ನಿನಗೆ
ಾವ ದೇವರು ಸ ಾನ?
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವತಿ್ತನವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ,
ಅವರ ದೊ್ರ ೕಹವನು್ನ ಲ ಸದವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ.
ೌದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿತ್ಯ ವೂ ಕೋಪಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಕರುಣೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
19 ಆತನು ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವನು.
ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ಅಣಗಿಸುವವನು.
14 ಫಲವ

*
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ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಮುದ್ರ ದ ತಳಕೆ್ಕ ಬೀ ಾಡಿಬಿಡುವಿ.
20 ನೀನು ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರುವಂತೆ ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪರ ಾಗಿಯೂ,
ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಪರ ಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುವಿ.
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ನಹೂಮನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ನಹೂಮ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಎಲೊ್ಕೕಷ್ ಊರಿನವ ಾದ ನಹೂಮನೆಂದು (ಹೀಬೂ್ರ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ ಾಂತ್ವನಪಡಿಸುವವನು” ಅಥ ಾ “ಸಂತೈ ಸುವವನು”) ಗುರುತಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (1:1).
ಅಶೂ್ಶರದ ಜನರಲಿ್ಲ, ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ಅವರ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಕರೆ ನೀಡಲು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ನಹೂಮನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು. ನಿನವೆಯವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವಂತೆ
ಾಡಿದ
ೕನನ ಸಂದೇಶದ 150 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಹಿಂದಿನ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಬರುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 620-612 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ನಹೂಮ ಪುಸ್ತಕದ ದಿ ಾಂಕವನು್ನ ನಿದುರ್ಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ ಸರಳ ಾಗಿಯೂ ನಿಣರ್ಯಿಸಬಹುದು,
ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಐತಿ ಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತು್ತ: ತೇಬೆಸಿ್ಸ ನ
(ಆ ೕನಿನ) ಪತನ ಮತು್ತ ನಿನವೆಯ ಪತನ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ನಹೂಮನ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯ ದ ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಾದ
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರಿಗೂ, ಮತು್ತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಮಗೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಯಪಟ್ಟ ದ ಣ
ಾಜ್ಯ ಾದ ಯೆಹೂದದವರಿಗೂ ಸಹ ನುಡಿಯ ಾಯಿತು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರ ಾ್ಯಯವು
ಾ ಾಗಲೂ ಸರಿ ಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬಲಹರ್ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆತನು ಒಂದು ಾರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ, ಆ ಉತ್ತಮ ಾನವು ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನ ಾ್ಯಯದ ಪರಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಂದಿಗೆ ಾಜಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುವು ಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು
ಎಂಬ ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನದೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ೕನನನು್ನ 150 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟಿ್ಟದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರು ತಮ್ಮ ವಿಜಯಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೂ್ರರ ಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನಹೂಮನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹ ಾಶ ಾಗಬೇಡಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರು ಾವು ಅಹರ್ ಾಗಿರುವಂಥದ್ದನು್ನ
ಶೀಘ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಾಂತ್ವನ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇವರ ಪ್ರ ಾವ — 1:1-14
2. ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮತು್ತ ನಿನವೆ — 1:15-3:19
1 ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗೆ್ಗ ದೈ
ಗ್ರಂಥ.

ೕಕಿ್ತ. ಎಲೊ್ಕೕಷ್ ಊರಿನ ನಹೂಮ ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಆದ ದೈ ವದಶರ್ನದ
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ಯೆಹೋವನು ಸ್ವ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರು.
ಆತನು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವವನು;
ೌದು ಯೆಹೋವನು ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವವನು, ಕೋಪಭರಿತನು; ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ
3 ಯೆಹೋವನು
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ದೀಘರ್ರೋಷವಿಡು ಾ್ತನೆ.
ದೀಘರ್ ಾಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಅ ಾರ, ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡನು; ಯೆಹೋವನು
ಬಿರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ತುಫಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಯು ಾ್ತನೆ;
ೕಡಗಳು ಆತನ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಂದೇಳುವ ಧೂಳು.
4 ಆತನು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಒಣಗಿಸು ಾ್ತನೆ, ಸಕಲನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸು ಾ್ತನೆ;
ಾ ಾನೂ ಮತು್ತ
ಕಮೆರ್ಲ್ ಹೊಲಗಳೂ ಕಂದುತ್ತವೆ. ಲೆಬನೋನಿನ ಚಿಗುರು ಾಡುತ್ತದೆ. 5 ಆತನ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಗಳು
ಅದರುತ್ತವೆ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ; ಆತನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ, ೌದು, ಲೋಕವೂ
ಲೋಕನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತವೆ.
6 ಆತನ ಸಿಟಿ್ಟ ಗೆ
ಾರು ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲು ಾಧ್ಯ? ಆತನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯ ಎದುರು
ಾರು ನಿಂ ಾರು?
ಆತನ ೌದ್ರ ವು ಜಾ್ವ ಾಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಂಡೆಗಳು ಆತನಿಂದ ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಾಡುವ ದಂಡನೆ
ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಇಕ್ಕಟಿ್ಟ ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಶ್ರ ಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ತನ್ನ
ಬಲ್ಲ ನು. 8 ಆದರೆ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಜಲಪ್ರ ಾಹದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ನಿನವೆಯ
ಾಳು ಾಡಿ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ* ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಅಂಧ ಾರಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವನು.
7 ಯೆಹೋವನು

ರೆಹೊಕ್ಕವರನು್ನ
ಾ್ಥನವನು್ನ ತೀ ಾ

9 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾವರೀತಿಯ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುತಿ್ತೕರಿ? ಆತನು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡುವನು; ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಅ ಾಯವು ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. 10 ಆತನ ವೈ ರಿಗಳು ಮುಳು್ಳ ಗಳಂತೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯ ಾನದಲೆ್ಲೕ
11 ನಿನವೆಯೇ,
ಮತ್ತ ಾಗಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲಂತೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವರು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವವನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ
ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳು ಎಷು್ಟ ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಎಷು್ಟ
ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರೂ ಅವರು ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಆ ದು ಾಲೋಚಕನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೆ ಇನು್ನ ಾಧಿಸೆನು. 13 ಅವನು ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮುರಿದು ಕಟಿ್ಟದ್ದ
ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು.”
14 ಅಶೂ್ಶರವೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಸಂ ಾನ ಬೀಜವು ಇನು್ನ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಗಿಂದ ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರ ಹವನೂ್ನ, ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಯನೂ್ನ
ಕಡಿದುಬಿಡುವೆನು; ನಿನಗೆ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ದು ಾರ್ಸನೆ ಬೀರುತಿ್ತವೆ.
15 ನೋಡಿರಿ

ಆ ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಂದು, ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಾರುವ ದೂತನ
ಾದಗಳು ಮೇಲೆ ತ್ವರೆಪಡುತ್ತವೆ! ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ಹಬ್ಬ ಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು;
ಆ ದುಷ್ಟರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಸೋಲಿಸಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್
ಾಶ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

2
ನಿನವೆಯ ಪತನ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಚದರಿಸುವವನು ನಿನಗೆ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ
ರ ಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗು.
ಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಡು, ನಿನ್ನ ಸೊಂಟವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ದೃ ಢ ಾಡಿಕೋ. 2 ಆ ಾ, ಯೆಹೋವನು
ಾಕೋಬಿನ ಅತಿಶಯವನು್ನ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
1 ನಿನವೆಯೇ,

*

1:8 ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣ.
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ಅತಿಶಯದಂತೆ ಪುನರುಜಿ್ಜೕವನಗೋಳಿಸುವನು; ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವವರು ಆ ಅತಿಶಯವನು್ನ ಸೂರೆಗೈ ದು
ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
3 ಶತು್ರ ವಿನ ಶೂರರ ಗು ಾಣಿಯು ರಕ್ತವಣರ್ ಾಗಿದೆ, ಪ ಾಕ್ರ ಮಿಗಳ ಉಡುಪುಗಳು ಕಿರಿಮಂಜಿನಂತೆ;
ಅವನ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ಪ ್ರ ಸ್ ಮರದದಿಂದ ಾಡಿದ ಈಟಿಗಳು ಝಳಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಅವರು ನಡೆದು ಹೋಗು ಾಗ ಅವರ ರಥಗಳ ಉಕು್ಕ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೆ. 4 ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ರಥಗಳು
ರಭಸದಿಂದ ತಿರು ಾಡುತ್ತವೆ, ಮೈ ಾನಗಳಲಿ್ಲ ಧಡಧಡ ಓ ಾಡುತ್ತವೆ; ಪಂಜುಗಳಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ,
ಮಿಂಚುಗಳ ಾಗೆ ಾರುತ್ತವೆ.
5 ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸರ ಾರರನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗು ಾ್ತ ಮುಗ್ಗರಿಸು ಾ್ತರೆ;
ೌಳಿಗೋಡೆ ಕಡೆಗೆ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಓಡು ಾ್ತರೆ; ಮರೆಯು ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. 6 ನದಿ ಾ್ವರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ;
ಅರಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದುಬಿದಿ್ದದೆ. 7 ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಣಿಯನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರಲು ಆಕೆಯ
ಸೇವಕಿಯರು ಎದೆ ಬಡೆದುಕೊಂಡು ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ರೋದಿಸು ಾ್ತರೆ.
8 ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣವೂ ಕಟೆ್ಟ ಒಡೆದು ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಯಂತೆ ಇದೆ. ಆ ಾ!
ಹರಿದು ಓಡುವ ನೀರಿನಂತೆ ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತರೆ; ನಿಲಿ್ಲರಿ, ನಿಲಿ್ಲರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾದರೂ
ಾರೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡರು. 9 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿರಿ, ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯಿರಿ; ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ
ಧನಕೂ್ಕ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವಸು್ತಗಳ ನಿಧಿಗೂ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 10 ನಿನವೆಯು ಬರಿ ಾಗಿದೆ,
ಬಟ್ಟಬರಿ ಾಗಿ ಬೀಳುಬಿದಿ್ದದೆ; ಎದೆಯು ಕರಗಿ ನೀ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ,
ಣ ಾಲುಗಳು ಅದರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲರ
ಸೊಂಟಗಳಿಗೂ ವೇದನೆ ಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳೂ ಾಡಿವೆ.
11 ಮೃ ಗ ಾಜರ ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿ ಎಲಿ್ಲ? ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹಿಣಿ, ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಇವುಗಳು
ಾರಿಗೂ
ಹೆದರದೆ ತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವೆಲಿ್ಲ? 12 ಅಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಸೀಳುತಿ್ತತು್ತ,
ತನ್ನ ಸಿಂಹಿಣಿಗಳಿ ಾಗಿ ಮೃ ಗಗಳ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಸೀಳುತಿತು್ತ; ತನ್ನ ಗವಿಗಳನು್ನ ಬೇಟೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ
ಗುಹೆಯನು್ನ ಕೊಂದ ಮೃ ಗಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಿತು.
13 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ಾ!
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ
ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಹೊಗೆ ಾಯಿಸುವೆನು, ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವವು;*
ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ
ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

ಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಾಯ ಾರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯು

3
ನಿನವೆಯ ಧ ್ವಂಸ
1 ಅ
್ಯೕ, ರಕ್ತಮಯ ಪಟ್ಟಣವೆ ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ಅದು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದಲೂ,
ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದೆ; ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 2 ಆ ಾ! ಚಾಟಿಯ ಚಟಚಟ
ಶಬ್ದ, ಚಕ್ರ ಗಳ ಚೀ ಾ್ಕರ, ಕುದುರೆಗಳ ಭರ ೌಡು, ರಥಗಳ ಾ ಾಟ, 3 ಾಹುತರ ರಭಸ, ಥಳಥಳಿಸುವ
ಕತಿ್ತ, ಮಿಂಚುವ ಈಟಿ, ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾಗಿ ಹತ ಾದ ಸೈ ನಿಕರ ಶವಗಳ ಮ ಾ ಾಶಿ, ಸತ್ತವರು ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ,
ನುಗು್ಗವವರು ಅವರ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಎಡವು ಾ್ತರೆ.
4 ಅತಿಸುಂದರಿಯೂ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ನಿಪುಣಳೂ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ತನ್ನ ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಕುಲಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳಿಂದ ಗು ಾಮತನಕೆ್ಕ ತಂದವಳೂ ಆದ ವೇಶೆ್ಯಯು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಗುವುದು.
5 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇಗೋ
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ
ನೆರಿಗೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಕೀಳಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಅವ ಾನವನು್ನ ಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತೋರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. 6 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಲಸನು್ನ ಾಕಿ
*

2:13 ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವವು; ನಿನ್ನ ಯುವ ಸೈ ನಿಕರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
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ಾನಕಳೆದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ, ‘ನಿನವೆಯೂ ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ, ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಸಂತೈ ಸುವವರು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಸಿ ಾ್ಕರು?” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
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7 ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವ ಪ್ರ ತಿ

ಬ್ಬ ನು
ಾರು ಗೋ ಾಡುವರು?’ ನಿನ್ನ ನು್ನ

ನಿನವೆಯ ಾಶನವು ಖಂಡಿತ
ನೀನು ನೋ ಆ ೕನ್* ಪಟ್ಟಣಗಿಂತ ಭದ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕ
ೕ?
ಅದು ನೈ ಲಿನ ಪ್ರ ಾಹಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲೆ ಾಗಿತು್ತ. ನೀರು ಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ, ಮ ಾ ನದಿಯು ಅದಕೆ್ಕ ೌಳಿಗೋಡೆ, ಜ ಾಶಯವು
ಅದರ ದುಗರ್. 9 ಕೂಷ್ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತವು ಅದರ ಅ ಾರ ಬಲ, ಪೂಟರೂ, ಲೂಬ್ಯರೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಸ ಾಯಕರು.
10 ಆದರೂ ಅದು ಗಡೀ ಾ ಾಗಿ ಸೆರೆಹೋಯಿತು; ಅದರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪ್ರ ತಿ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು; ಅದರ ಪ್ರ ಮುಖರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರು, ಅದರ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದರು. 11 ನೀನೂ ಓ ಾಡುವಿ, ಬಳಲಿಹೋಗುವಿ; ನೀನೂ ಶತು್ರ ವಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಆಶ್ರ ಯವನು್ನ ಹುಡುಕುವಿ.
12 ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳೆ ಾ್ಲ
ದಲು ಾಗಿದ ಹಣು್ಣಳ್ಳ ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳಂತಿರುವವು; ಆ ಮರಗಳನು್ನ
ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿದರೆ ಹಣು್ಣ ತಿನು್ನವವನ ಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವುದು. 13 ಆ ಾ! ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನ ಜನರು ಹೆಣಿ್ಣಗರು; ನಿನ್ನ
ದೇಶದ ಾಗಿಲುಗಳು ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳಿಗೆ ತೆರೆದು ಾಕಿವೆ; ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.
14 ಮುತಿ್ತಗೆಯ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿಟು್ಟಕೋ, ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ; ಮಣಿ್ಣಗೆ ಇಳಿ,
ಜೇಡಿಮಣ್ಣ ನು್ನ ತುಳಿ, ಇಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಅಚ್ಚನು್ನ ಹಿಡಿ. 15 ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನುಂಗುವುದು. ಕತಿ್ತಯು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡುವುದು, ಮಿಡತೆಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನುಂಗಲ್ಪಡುವಿ; ನಿನ್ನ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಮಿಡತೆಗಳಷು್ಟ
ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಾಗಲಿ, ಗುಂಪುಮಿಡತೆಗಳಷು್ಟ ಅಪರಿಮಿತ ಾಗಲಿ,
16 ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರ ಸಂಖೆ್ಯ ಯನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿದಿ್ದೕ; ಆದರೆ, ಮಿಡತೆಯು ರೆಕೆ್ಕಗಳ
ಪರೆಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಾರಿಹೋಗಿ ಬಿಡುವುದಷೆ್ಟೕ. 17 ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಭುಗಳು ಮಿಡತೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ,
ಮಿಡತೆಯ ದಂಡು ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೇಲಿಗ ಳಗೆ ಇಳಿದಿದು್ದ, ಹೊತು್ತ ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಾರಿಗೂ
ಗೊ ಾ್ತಗದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗುವ ಪ್ರ ಾರ ನಿನ್ನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ಾಯ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
18 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶ ಾಲಕರು ದೀಘರ್ ನಿದೆ್ರ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ ಮಹನೀಯರು
ದೀಘರ್ನಿದೆ್ದಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿ ಾ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುವವರು
ಾರೂ
ಇಲ್ಲ. 19 ನಿನ್ನ ಾಯವು ಗುಣಹೊಂದದು, ನಿನ್ನ ಾಯವು ತೀವ್ರ ವೇ. ನಿನ್ನ ವಿ ಾಶದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಚ ಾ್ಪಳೆ ಾಕಿ ನಗು ಾ್ತರೆ; ನಿನ್ನ ಕೆಡುಕಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೂ ಗುರಿ ಾಗದವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
8

*
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ಹಬಕೂ ್ಕಕನು
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಂದ ನುಡಿಯಲ್ಪಟ ್ಟ ದೈ ೕಕಿ್ತ ಎಂದು ಹಬ 1:1
ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅತೀತ ಾಗಿ ಾವು ಮೂಲತಃ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೇನು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಅವನು “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಗತಿಯು ಅವನು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದವನು
ಮತು್ತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 612-605 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದಿರಬಹುದು.
ಹಬಕೂ್ಕಕನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಪತನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ದ ಣ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಯೆಹೂದದ ಜನರು (ದ ಣ ಾಜ್ಯ) ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ದೇವರ ಜನರಿಗಿರುವ ಾ

ಾನ್ಯ ಪತ್ರ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ಾನು ಆದುಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈ ರಿಗಳ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಕ್ತ ಸಂಕಟದ ಮೂಲಕ
ಾದುಹೋಗಲು ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಹಬಕೂ್ಕಕನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ದೇವರು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ನಂಬಿಕೆಯು ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ ಾಯಿತು,
ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಕ ಾಗಿ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡುವವರನು್ನ
ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು
ೕಷಿಸುವುದು, ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಾವರ್ ೌಮ ಶೂರ ಾಗಿ, ಒಂದು ದಿನ ಅ ಾ್ಯಯಸ್ಥ ಾದ
ಾಬಿಲೋನಿಯದವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತನೆಂದು
ೕಷಿಸುವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.
ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಪುಸ್ತಕವು ಆಹಂ ಾರಿಗಳು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರು ದೇವರಲಿ್ಲ ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ಣವನು್ನ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ (2:4).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಾವರ್ ೌಮ ಾದ ದೇವರನು್ನ ನಂಬುವುದು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಹಬಕೂ್ಕಕನ ದೂರುಗಳು — 1:1-2:20
2. ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ — 3:1-19
ಹಬಕೂ್ಕಕನ ದೂರು
ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಎಷು್ಟ ಾಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ರೆಯಿಡುತಿ್ತರಬೇಕು? ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾಲ
ಕೇಳದೇ ಇರುವಿ?
ಹಿಂಸೆ, ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ರ ಸದೇ ಇರುವಿ.
3 ಕೇಡನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಏಕೆ ಾಣಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದಿ್ದ? ಕಷ್ಟವನೆ್ನೕಕೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ?
ಹಿಂಸೆ ಾಧೆಗಳು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಇದೆ್ದೕ ಇವೆ; ಜಗಳ ಾಗುತಿ್ತದೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವೇಳುತಿ್ತದೆ.
4 ಹೀಗಿರಲು ಧ
ೕರ್ಪದೇಶವು ಜಡ ಾಗಿದೆ, ಾ್ಯಯವು ಎಂದಿಗೂ ಾಧ್ಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ;
ದುಷ್ಟರು ಶಿಷ್ಟರನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಾ್ಯಯವೂ ವಕ್ರ ಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
1 ಪ್ರ

5ಜ

ದೇವರ ಉತ್ತರ
ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬೆರ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ;
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ನಿಮ್ಮ ಾಲದಲೆ್ಲೕ ಾನು ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಆ ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಎಷು್ಟ
ತಿಳಿಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಇಗೋ, ಾನು ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳೂ, ತೀಕ್ಷ ್ಣಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುವ ಕಸಿ್ದೕಯ* ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಎಬಿ್ಬ ಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಆ ಜನರು ಭಯಂಕರರೂ, ಉಗ್ರರೂ ಆಗಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಸಂ ಾ್ಥನವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವರು.
7 ಅವರ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ ಾ್ಯ ಯ ನೀತಿಯನೂ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು; ಅವರ ಸ್ವ ಾಮಥ್ಯ ರ್, ಸ್ವ
ೌರವಕೆ್ಕ ಾ್ರ ಮುಖ್ಯ ತೆ ನೀಡುವರು.
8 ಅವರ ಕುದುರೆಗಳು ಚಿರತೆಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲವು, ಸಂಜೆಯ ತೋಳಗಳಿಗಿಂತ ಚುರು ಾಗಿವೆ;
ಅದರ ಸ ಾರರು ರಭಸದಿಂದ ಾರಿಬರುವರು, ಬೇಟೆಯನು್ನ ಕಬಳಿಸಲು ಾರಿ ಬರುವ ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ
ದೂರದಿಂದ ಾರಿಬರುವರು.
9 ಹಿಂಸೆ, ಾಧೆಯನು್ನ ಗುರಿ
ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡೆ ಮುನು್ನ ಗಿ್ಗ ಬರುವರು.
ಜನರನು್ನ ಮರಳಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸುವರು.
10 ಅವರು ಅರಸರನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವರು. ಸರ ಾರರು ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅವರ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವರು.
ಒಂದೊಂದು ಕೋಟೆಯನೂ್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿ ಧೂಳಿಪಟ ಾಡುವರು.
11 ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದು
ಾಯ ಾಗುವರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲವೇ ದೇವರು ಎಂದು ಾವಿಸಿ
ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ದೈ ವಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರು.
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ಆ ೕಪಣೆ
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯೇ, ನೀನು ಅ ಾದಿಯಿಂದಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ, ಾವು
ಖಂಡಿತ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿರುವೆ; ಶರಣನೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವೆ.
13 ನೀನು ಕೇಡನು್ನ ಬಯಸುವಂತಹ ದೇವರಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನ ರಕ್ಷಣೆ
ನ ್ಮಂದಿಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನಮ ಾಗುತಿ್ತರುವ ಕೇಡನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮ ನಿರುವೆ?
ದುಷ್ಟರು ತಮಗಿಂತ
ೕಗ್ಯ ನನು್ನ ಕಬಳಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮ ನಿರುವೇ?
14 ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೀನುಗಳ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏಕೆ ತಂದಿದಿ್ದೕ, ಆಳುವವನಿಲ್ಲದ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳ ಗತಿಗೆ ಏಕೆ
ಬರ ಾಡಿದಿ್ದೕ?
15 ನಲಿ ಾಡು ಾ್ತ ಶತು್ರ ಗಳು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ
ಾಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೋ?
16 ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಬಲಿ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ, ತಮ್ಮ ಜಾಲಗಳ ಎದುರು ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತರೆ;
ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅವರ ಭೋಜನವು ಪುಷಿ್ಟ ಾಯಿತು, ಅವರ ಆ ಾರವು ರುಚಿ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
17 ಹೀಗಿರಲು, ತಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಅವರು ನಿತ್ಯ ವೂ ಸುರಿಯುತಿ್ತರಲೋ, ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕರುಣಿಸದೆ
ಸ ಾ ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತರಬೇಕೋ?
12

2

ದೇವರ ಉತ್ತರ
1 ನನ್ನ ಕೋವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಬುರುಜಿನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆ
ಾಗಿರುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುವನೋ ನನ್ನ ಆ ೕಪಣೆಯನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
*
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ಾವ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಎಂದು ಎದುರುನೋಡುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡನು.
ಾಲಿಸಿದನು,
“ನಿನ ಾದ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬರೆದಿಡು; ಓದುವವರು ಸುಲಭ ಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಓದಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ
ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತಡು!
3 ಸೂಕ್ತ
ಾಗು ನಿಯಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ ನೆರವೇರುವುದು, ಅದರ ಅಂತಿಮ
ಪರಿಣಾಮ ಶೀಘ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ತಡ ಾದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಾದಿರು; ಅದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೈ ಗೂಡುವುದು.
4 ಇಗೋ, ದುಷ್ಟ ನ ಅಂತ ಾತ್ಮ ವು ತನ್ನ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಉಬಿ್ಬಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ, ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು.
5 ಅಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯ ಾನವು*
ೕಸಕರ ಾದ ಾರಣ ದುಷ್ಟ ನನು್ನ ಮದವೇರಿಸುವುದು,
ಸ್ವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾ ಾಳದಷು್ಟ ಅತಿ ಆಶೆಗೆ ಪೆ್ರರೇಪಿಸಿ ಮೃ ತು್ಯ ವಿನಂತೆ ಅತೃ ಪ್ತ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕಷಿರ್ಸುವನು.
2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ

ಕಸಿ್ದೕಯರ ಅಪ ಾಧಗಳ ಖಂಡನೆ
ಹೀಗೆ ಅವನ ದು ಾಶೆಯ ಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದವರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದು ಗೇಲಿ, ಅಪ ಾಸ್ಯ ದ
ಾವಣಿ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ರಚಿಸಿ ಾಡುವರು.
‘ಅನ್ಯರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಡವಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಐಶ್ವಯರ್ ಸಂ ಾದಿಸುವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದು,
ಅವನು ಎಷು್ಟ ಾಲ ಹೀಗೆ ಾಡುವನು!’
7 ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಾಲಪಡೆದವರೇ ನಿನಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವರು, ನಿನಗೆ ಾಕಿ ಕೊಡಬೇ ಾದವರು ನಿನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
ಾಕಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದು ಲೂಟಿ ಾಡುವರು.
8 ನೀನು ಬಹು ಜನರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು, ಮನುಷ ್ಯರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ದೇಶವನೂ್ನ,
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿರುವೆ.
ಈ ಾರಣದಿಂದ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುವರು.
9 ‘ಕೇಡಿನಿಂದ, ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಗೂಡನು್ನ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
ೕಸದಿಂದ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ;
10 ನೀನು ಬಹು ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಕುಂಟುಂಬಕೆ್ಕ ಅವ ಾನವನೆ್ನೕ
ತಂದಂ ಾಯಿತು, ನಿನಗೇ ನೀನೇ ಕೆಡುಕು ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
11 ಗೋಡೆ
ಳಗಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಿ ಕೂಗುವವು; ಚಾವಣಿಯ ತೊಲೆಗಳು
ಸಹ ಅದಕೆ್ಕ ಾದರ್ನಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ.’
12 ‘ಅ
್ಯೕ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನರಹತ್ಯ ದಿಂದ ಕಟು್ಟವವನೂ, ಊರನು್ನ ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಾ್ಥಪಿಸುವವರ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
13 ಜನರು ದುಡಿದದು್ದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದು, ಈ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಜನರು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರ ಮವು
ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗುವುದು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇ; ಇದೆಲ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನ
ಚಿತ್ತವಷೆ್ಟೕ.
14 ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೇಗೋ
ಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯ ಾನವು
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು.’
15 ‘ನಿನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ಾನಕಕೆ್ಕ ಬೆರಸಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ,
ಅವನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿಸಿದವನೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ!
6 “ಆದರೆ

*
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ನೀನು ಾನವಂತನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸ ಾ್ಮ ನವ ಾ್ಲ ಅವ ಾನ ಕಟಿ್ಟಟ ್ಟ ಬುತಿ್ತ. ನೀನು ಕುಡಿ ಕುಡಿದು
ನಗ್ನ ಾಗು,
ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿ ಅವ ಾನವೇ ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲವುದು.
17 ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಆದಂಥ ಹಿಂಸೆಯ ಾರವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಡುವುದು, ಮೃ ಗಪಶುಗಳ ಾಶನವು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವುದು;
ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ದೇಶವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಹಿಂಸಿಸಿರುವೆ.
ಹಿಂಸಿಸಿದ ಾರಣ ಅದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಡುವುದು.
18 ವಿಗ್ರ ಹ ಕೆತು್ತವವನ ವಿಗ್ರ ಹ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಕದಿಂದ
ಾಡಿದ ಗೊಂಬೆಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಾಭವೇನು?
ಾಗೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸುವವರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬಿತು್ತವವರು;
ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ನಿಜೀರ್ವ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆಯೇ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.’
19 ‘ಮರದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ,’
ಜಡ ಾದ ಕಲಿ್ಲ ನ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ, ‘ಎದೆ್ದೕಳು’ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನು. ಇಂಥ ಬೊಂಬೆಯು ಬೋಧಿಸೀತೇ?
ಇಗೋ, ಆ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಾ್ದರೆ ಆದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವವೇ ಇಲ್ಲ.
20 ಆದರೆ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಮುಂದೆ
ೌನ ಾಗಿರಲಿ.”
16

3

ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ

1 ಶಿಗೊ್ಯ ೕನೋತ್ ಸ್ವರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ

ಾದಿ ಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿದೆ್ದೕನೆ;
ಯೆಹೋವನೇ, ಯುಗದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪುನಃ ಾಡು, ಯುಗದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸು;
ನೀನು ರೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೋ.
3 ತೇ ಾನಿನಿಂದ* ಕರುಣಾ ಾಗರ ಾದ ದೇವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯು
ಾ ಾನ್
2 ಯೆಹೋವನೇ,

ಪವರ್ತದಿಂದ† ಬರು ಾ್ತನೆ;

ಸೆ ಾ.
ಆತನ ಪ್ರ ಾವವು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ,
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ತುಂಬುತಿ್ತದೆ;
4 ಆತನ ತೇಜಸು್ಸ ಸೂಯರ್ನಂತಿದೆ, ಆತನ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಹೊಮು್ಮತಿ್ತವೆ, ಆತನು ಶಕಿ್ತ
ಾಮಥ್ಯ ರ್ಗಳ ನಿಧಿ.
5 ರೋಗಗಳು ಆತನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಿವೆ, ಾ್ಯ ಧಿಯು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.
6 ಆತನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಭೂಮಿಯು ಅಳೆದನು.‡ ಆತನು ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲು ಜ ಾಂಗಗಳು ಬೆದರುತ್ತವೆ;
ಪು ಾತನ ಪವರ್ತಗಳು ಸೀಳಿಹೋಗುತ್ತವೆ; ಸ ಾತನ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ; ಆತನ
ಆಗಮನವು ಅ ಾದಿಯಿಂದ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದು.
7 ಇಗೋ, ಕೂ ಾನಿನ ಗು ಾರಗಳು ತಳಮಳಗೊಂಡಿವೆ, ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ದೇಶದ ಡೇರೆಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ೌದ್ರ
ೕ? ಹೊಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡಿದಿ್ದ ಾ? ಸಮುದ್ರ ದ
ಮೇಲೆ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರ ದಶಿರ್ಸುತಿ್ತೕ
ೕ?
ಇ ಾ್ಲ, ನೀನು ಜಯರಥಗಳಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ
ೕಡಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು!
*

3:3 ತೇ

ಾನಿನಿಂದ ತೇ

ಾನ್ ಎದೋಮ್ ದೇಶದ ಜಿಲೆ್ಲ

ಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೂದದ ದ ಣ

ಾಗದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.

†
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ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಾ, ನಿನ್ನ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಿದ
ಜೀವಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ಭೂಮಿ
ಳಗಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವಂತೆ ಾಡಿತು.

10 ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ ತಳಮಳಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ;
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ಾಣಗಳ ಬಲವು
ಸೆ ಾ.

ಪ್ರ ಾಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯುತಿ್ತದೆ;
ಾಗರವು ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಅಲೆಗಳನು್ನ§ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತತ್ತದೆ.
11 ಾರಿ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಾರುವ ಾಣಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ,
ಥಳಥಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮಿಂಚುವ ಈಟಿಯ ಹೊಳಪಿಗೆ, ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿನಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
12 ನೀನು ಕೋಪ ತಿರ ಾ್ಕರದಿಂದ ಲೋಕವನು್ನ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತೕ.
ಕೋಪದಿಂದ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತ.
13 ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೂ ನೀನು
ಾ ಾಗಲೂ ಮುಂ ಾಗಿರುತಿ್ತ;
ದುಷ್ಟರ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರನು್ನ ಸದೆಬಡೆದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಬುಡಸಮೇತ ಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಾಡುವಿ.
ಸೆ ಾ.
14 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ನುಂಗಲು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಚದುರಿಸಬೇಕೆಂದು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ನುಗಿ್ಗದ ಅವನ ಭಟರ ತಲೆಯನು್ನ* ಅವನ ದೊಣೆ್ಣಗಳಿಂದಲೇ ಒಡೆದಿದಿ್ದೕ
15 ನಿನ್ನ ಅಶ್ವ ಗಳನು್ನ ಏರಿದವ

ಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ತುಳಿಯು ಾ್ತ, ಮ ಾಜಲ ಾಶಿಗಳನು್ನ

ಾದುಹೋಗಿದಿ್ದೕ.

ಪ್ರ ಾದಿಯ ಭಯವೂ ಭರವಸವೂ
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲು ನನ್ನ ಒಡಲು ನಡುಗಿತು, ಆ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಅದರಿದವು. ಕ್ಷಯವು ನನ್ನ
ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿತು. ಾನು ನಿಂತ ಾಗೆಯೇ ನಡುಗಿದೆನು.
ವಿಪ ಾ್ಕಲವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಎದು ಾಯಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ಾನು
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಎದುರುನೋಡುವೆನು.
17 ಆ ಾ, ಅಂಜೂರವು ಚಿಗುರದಿದ್ದರೂ, ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಣು್ಣ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ,
ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳ ಉತ್ಪತಿ್ತಯು ಶೂನ್ಯ ಾದರೂ, ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಆ ಾರ ಾನ್ಯ ಗಳನು್ನ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡದಿದ್ದರೂ,
ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಗಳು ಬರಿ ಾಗಿ ಹೋದರೂ, ಕೊಟಿ್ಟ ಗೆಗಳಲಿ್ಲ ದನಕರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಾದರೂ,
18 ಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವೆನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು.
19 ನನ್ನ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲ; ಆತನು ನನ್ನ ಾಲನು್ನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಚುರು ಾಗಿ ಓಡಲು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಮಥರ್ನ ಾ್ನ ಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಪ್ರ ಾನ ಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರ ಹದಿಂದ ತೆಗೆದದು್ದ;
ನನ್ನ ತಂತಿ ಾದ್ಯ ದೊಡನೆ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
16 ಅದು

§

3:10 ಅಲೆಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ಕೈ ಗಳನು್ನ.

*

3:14 ತಲೆಯನು್ನ ಅಥ ಾ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ.
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ಚೆಫನ್ಯ ನು
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಚೆಫನ್ಯ 1:1 ರಲಿ್ಲ, ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು “ಕೂಷಿಯನ ಮಗನೂ, ಗೆದಲ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ,
ಹಿಜೀ್ಕ ಯನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಅಮಯರ್ನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಚೆಫನ್ಯ ನು” ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
ಚೆಫನ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ “ದೇವರಿಂದ ಾ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು” ಎಂಬಥರ್ವಿದೆ, ಯೆರೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾ್ಯ ತ ಾದ
ಾಜಕನಿ ಾ್ದನೆ (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24), ಆದರೆ ಚೆಫನ್ಯ ನಿಗೆ ಮೇಲಣ
ಬರಹದಲಿ್ಲರುವ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ
ಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಚೆಫನ್ಯ ನಿಗೆ ಅವನ ಪೂವರ್ಜರ ಆ ಾರದ
ಮೇಲೆ ಾಜಮನೆತನದ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳ ಾಗುತ್ತದೆ. ಯೆ ಾಯ
ಮತು್ತ ಮೀಕನ ಸಮಯದಿಂದ ಯೆಹೂದದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಚೆಫನ್ಯ ನು
ದಲನೆಯವನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 640-607 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಚೆಫನ್ಯ ನು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನೆಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕವು
ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಚೆಫನ್ಯ 1:1).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಯೆಹೂದದ ಜನರು (ದ ಣ ಾಜ್ಯ) ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ದೇವರ ಜನರಿಗಿರುವ ಾ
ಉದೆ್ದೕಶ
ಚೆಫನ್ಯ ನ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ಮತು್ತ
ಸಿ ಾ್ಧಂತಗಳನೊ್ನಳಗೊಂಡಿವೆ, ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ

ಾನ್ಯ ಪತ್ರ.

್ರ ೕ ಾ್ಸಹದ
ಸಂದೇಶವು
ಮೂರು
ಪ್ರ ಮುಖ
ಾಷ್ಟ ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಾವರ್ ೌಮತ್ವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ,

ಾ್ಯಯದ ತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಂದು ದುಷ್ಟರು ಶಿ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರು ವಿ ೕಚಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ,
ದೇವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವವರನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯನಿ್ನಡುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕತರ್ನ ಮ ಾ ದಿನ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಬರಲಿರುವ ಕತರ್ನ ದಿನದ ವಿ ಾಶ — 1:1-18
2. ನಿರೀ ಯ ವಿ ಾಮ — 2:1-3
3. ದೇಶಗಳ ವಿ ಾಶ — 2:4-15
4. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿ ಾಶ — 3:1-7
5. ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಿರೀ — 3:8-20
1ಆ
ೕನನ ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೂಷಿಯನ ಮಗನೂ,
ಗೆದಲ್ಯ ನ
ಮ್ಮ ಗನೂ, ಹಿಜೀ್ಕ ಯನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಅಮಯರ್ನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಚೆಫನ್ಯ ನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾಕ್ಯ.

ಮುಂಬರಲಿರುವ ಾಶನ

ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಮತು್ತ ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ದ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ
ಾಶಪಡಿಸುವೆನು; ವಿಗ್ರ ಹಗಳೆಂಬ ವಿಘ್ನ ಗಳನೂ್ನ,
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವ ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ದುಷ್ಟರ ಸಂ ಾನವನೂ್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
3

2 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ
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ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ದೇವರ ದಂಡನೆ ತಪ್ಪದು
ಾನು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೈ ಯೆತಿ್ತ,
ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾಳನ ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷಗೊಳಿಸಿ, ಕೆ ಾಯರ್
ದ ಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ
ಾಡುವೆನು,
5
ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಣವನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರನೂ್ನ,
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಂದು ಪ್ರ ತಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಾಧಿಸಿ ಮ ಾ್ಕಮನ* ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವವರನೂ್ನ,
4“

6

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸದೆ, ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸದೇ, ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್
ಬಿಟ್ಟವರನೂ್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡುವೆನು.”
7 ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ೌನ ಾಗಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು
ಸಮೀಪಿಸಿತು;
ಯೆಹೋವನು ಯಜ್ಞದ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಕರೆದವರನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾ್ದನೆ.
8 “ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಜ್ಞದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ,
ಾಜವಂಶದವರನೂ್ನ, ವಿದೇಶ ವಸ್ತ ್ರ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
9 ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ಾಟಿ
ೕಸ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ದೋಚಿದ್ದನು್ನ,
ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಮನೆ
ಳಗೆ† ತುಂಬಿಸುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದಂಡಿಸುವೆನು.
10 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೀನು

ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕೂ ಾಟ,
ಎರಡನೆಯ ಕೇರಿಯಿಂದ ಗೋ ಾಟ, ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಭೀಕರ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳುವಿರಿ,
ಅಂತು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ಾಗುವುದು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 ಯೆರುಸಲೇಮ್ ಜಿಲೆ್ಲಯ
ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೇ, ಕೂಗಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ವತರ್ಕರ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಾ ಾದರು, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾದರು.
12 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ದೀಪಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿಬಿಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನು ಮೇಲ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಕೇಡ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಡನು ಎಂದು ಮನಸಿ್ಸ ನೊಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ,
ಮಡಿ್ಡಯಂತೆ ಮಂದ ಾಗಿರುವ ಾ್ರ ಾರಸಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
13 ಅವರ ಆಸಿ್ತಯು ಸೂರೆ
ಾಗುವುದು, ಅವರ ಮನೆಗಳು ಾ ಾಗುವವು;
ಅವರು ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸರು, ಾ್ರ ಾತೋಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡರೂ
ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯರು.
ಯೆಹೋವನ ದಿನದ ವಿವರಣೆ
ಾದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು, ಬಹು ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ;
ಆ ಾ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವೇ ಬಂದಿತು; ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಶೂರನು
ೕರ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!
15 ಆ ದಿನದ ಸುದಿ್ದ ಕಹಿ
ಾದುದು, ಅದು ೌದ್ರ ದ ದಿನ, ಶ್ರ ಮಸಂಕಟಗಳ ದಿನ,
ಾಳು ಾಳು ಾಡುವ ದಿನ, ಕತ್ತಲಿನ
ಬಿ್ಬ ನ ದಿನ,
ಾಮುರ್ಗಿಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನ!
16 ಕೋಟೆಗಳನೂ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಕೊತ್ತಲುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಲು,
ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಬೂದುವ ದಿನ.
17 ಯೆಹೋವ ಾದ ನನಗೆ ಜನರು ಾಪ ಾಡಿದ ಾರಣ
ಕುರುಡರಂತೆ ನಡೆಯುವ ಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಕಟಪಡಿಸುವೆನು;
ಅವರ ರಕ್ತವು ಧೂಳಿನಂತೆ ಚೆಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದು, ಅವರ ಾಂಸವು ಮಲದ ಾಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದು!
18 ಯೆಹೋವನ ೌದ್ರ ದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಗಳೂ ಕೂ ಾ ಅವರನು್ನ ರ ಸ ಾರವು;
14 ಯೆಹೋವನ ಮ

*

1:5 ಮ ಾ್ಕಮನ ಇದು ವಿಗ್ರ ಹ, ಆ

ೕನ್ಯರ ದೇವತೆ.

†

1:9 ಒಡೆಯನ ಮನೆ

ಳಗೆ ಅಥ ಾ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ.

ಚೆಫನ್ಯ ನು 2:1

1328

ಆತನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು;
ಆತನು
ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೊನೆ ಾಣಿಸುವನು,
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವನು!
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ೌದು,

ೕರ ಾಗಿ

2

ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಕರೆ
ಾಚಿಕೆಗೇಡಿ ಜ ಾಂಗದವರೇ, ತೀಪುರ್ ಫಲಿಸುವುದರೊಳಗೆ,
ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ
ಯೆಹೋವನ ಸಿಟಿ್ಟ ನ ದಿನವೂ ಉರಿದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬನಿ್ನರಿ, ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಡಿರಿ.
2 ಆ ಾಲವು ಹೊಟಿ್ಟ ನಂತೆ ಾರಿಹೋಗುತ್ತದ ಾ್ಲ.
3 ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಲೋಕದ ದೀನರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ, ಧಮರ್ವನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಸಿಸಿರಿ, ನಮ್ರ ತೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಬಹುಶಃ ಯೆಹೋವನ ಸಿಟಿ್ಟ ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮರೆ ಾಗುವಿರಿ.
1

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದುಗರ್ತಿ
ಾಜ ಪಟ್ಟಣ ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್ ಾ ಾಗುವುದು,
ಅಷೊ್ಡೕದ್ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ನಡು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲಿ್ಲ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವರು, ಎಕೊ್ರ ೕನ್ ನಗರ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವುದು.
5ಅ
್ಯೕ, ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಕೆರೇತ್ಯ ಜ ಾಂಗವೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಾ ಾನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶವೇ, ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಜನರೇ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
6 ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಆ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ವು ಹುಲು್ಲ ಾವ ಾಗಿ, ಕುರುಬರ ಗುಡಿಸ ಾಗಿ, ಹಿಂಡುಗಳ ದೊಡಿ್ಡಗಳು
ಇವೇ ಅಲಿ್ಲರುವವು.
7 ಆ ಕ ಾವಳಿಯು ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ ಾಗುವುದು;
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಮೇಯಿಸುವರು; ಸಂಜೆಗೆ ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ಅವರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು.
4

ೕ ಾಬ್ಯರ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದುಗರ್ತಿ
ೕ ಾಬ್ಯರೂ, ಅ ್ಮೕನ್ಯರೂ ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರ ಮೇರೆಯನು್ನ ಮೀರಿ,
ಅವರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ದೂರುದೂಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ.
9 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ
ೕ ಾಬಿಗೂ ಆಗುವುದು. ಗೊ ೕರದ ದುದರ್ಶೆಯೇ
ಅ ್ಮೕನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು;
ಆ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ, ೌಳುಗುಂಡಿಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಾಶನಕೆ್ಕ
ಈ ಾಗುವವು;
ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವರು.
ಅಳಿದುಳಿದ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವು ಾ್ವ ಸ ಾಗುವವು*.”
10 ಆ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳವರು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಬಂದುದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಹಂ ಾರದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗತಿ ಾಗುವುದು!
11 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾಗುವನು; ಲೋಕದ ದೇವರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಡುವನು;
8

*

2:9 ಆದಿ 19:23-29 ನೋಡಿರಿ.
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ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲೕ

12 ಕೂಷಿನವರೇ, ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ

ಾಗುವಿರಿ.

ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ದುಗರ್ತಿ

13 ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಧ ್ವಂಸ

ಾಡುವನು;
ನಿನವೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವನು.
14 ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಮಂದೆಮಂದೆ
ಾಗಿ ಅದರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವು;
ಕೊಕ್ಕರೆಯೂ, ಮುಳು್ಳಹಂದಿಯೂ ಹಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.
ಗೂಬೆಯು ಕಿಟಕಿಗಳಲಿ್ಲ ಮನೆಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಾನವು ತಂಗುವವು; ಾಗೆಗಳ ಕೂಗು
ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳುವುದು; ದೇವ ಾರು ಹಲಿಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಯು ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದು.
15 ಈ ನಿನವೆಯು
ದಲು ಉ ಾ್ಲಸದ ನಗರಿ ಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ
ತನ್ನ ಹೃ ದಯದೊಳಗೆ, “ ಾನೇ ಇರುವವಳು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಇನು್ನ ಾರೂ ಇಲ್ಲ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ;
ಅ
್ಯ ೕ, ಎಷೊ್ಟೕ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೃ ಗಗಳು ತಂಗುವ ಕೊಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಬೀ ಾಗಿದೆ!
ಅದರ ಮುಂದೆ ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರು ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

3
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಪ ಮತು್ತ ಬಿಡುಗಡೆ
1ಅ
್ಯ ೕ, ಅವಿಧೇಯತೆ ಮಲಿನವೂ ಆದ ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ ನಡೆಸುವ ನಗರದ* ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
2 ಅದು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಾ್ಕಗಲೀ ಆತನ ತಿದು್ದ ಾಟಿ ಾಗಲಿ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಲಿಲ್ಲ.
3 ಅವರೊಳಗಿನ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳು ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹಗಳು;
ಅದರ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಂಜೆಯ ತೋಳಗಳು; ಮರುದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಎಲುಬು ಸ ಾ ಬಿಡದ
ಕೂ್ರರರು.
4 ಅಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬ ಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು, ವಿ ಾ್ವ ಸ ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳು;
ಅದರ ಾಜಕರು ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಭಂಗ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಅದರ ಮಧ್ಯ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು; ಎಂದಿಗೂ ಅ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ
ಾಡನು;
ಪ್ರ ತಿ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ತನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸುವನು; ಅ ಾ್ಯಯ ಾರನೋ ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವುಗಳ ಕೋಟೆ
ಕೊತ್ತಲುಗಳು ಾಳು ಬಿದ್ದವು;
ಅವುಗಳ ಬೀದಿಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಾರೂ ಾದುಹೋಗರು;
ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾದವು, ಜನರೇ ಇಲ್ಲ, ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಿವೆ.
7 ಇದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನೀನು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಭಯಪಡುವಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಡುವಿ,
ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸವು ಾಶ ಾಗದು, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಿದೊ್ದಂದೂ ತಗಲದು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು;
ಅವ ಾದರೋ ಆತುರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
8 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಹೀಗಿರಲು ನನ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ, ಾನು ಬೇಟೆಹಿಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಏಳುವ
ದಿನವನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿರಿ;
ಜ ಾಂಗ ಾಜ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ೌದ್ರ ವನು್ನ, ೌದು, ನನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಯು್ದ ಬಿಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
*

3:1 ನಗರದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್.
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ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ರೋ ಾಗಿ್ನ ಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದಷೆ್ಟೕ.
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾರ್ಧಿಪತ್ಯ

9 “ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಆತನ ಹೆಸರನೆ್ನತಿ್ತ

ಜ ಾಂಗಗಳವರ ತುಟಿಗಳನು್ನ

ಾಪರ್ಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧ

10 ಚದರಿಹೋಗಿರುವ

ಾಡುವೆನು.

ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವಂತೆ

ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು, ಕೂಷಿನ ನದಿಗಳ ಆಚೆಯಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.
ದೇವಜನರ ದೈ ನ ್ಯ ಭಕಿ್ತ
11 “ನೀನು ನನಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಮುಂದಿನ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಚಿಕೆಗೆ ಈ ಾಗುವವು;
ಆಗ ತಮ್ಮ† ಅತಿಗವರ್ದಿಂದ ಮೆರೆಯುವವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು;
ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಗವರ್ಪಡದೆ ಇರುವಿ.
12 ದೀನದರಿದ್ರ ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಳಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು,
13 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಅ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ
ಾಡರು, ಸು ಾ್ಳಡರು;
ಅವರ ಾಯಲಿ್ಲ
ೕಸದ ಾಲಿಗೆಯು ಇರದು;
ಕುರಿ ಮಂದೆಯಂತೆ ಮೇದು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು, ಅವರನು್ನ ಾರೂ ಹೆದರಿಸರು.”

ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆ
ೕನ್ ಕುವರಿಯೇ‡, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ! ಇ ಾ್ರ ಯೇಲೇ, ಜಯ ೕಷ ಾಡು!
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕುವರಿಯೇ§, ಹೃ ದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಆನಂದಿಸು, ಉ ಾ್ಲಸಿಸು!
15 ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ವನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಇನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ಅಂಜದಿರುವಿ.
16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ, “ಚೀ
ೕನೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಗಳು
ೕಲುಬೀಳದಿರಲಿ;
17 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಶೂರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವನು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸೇ ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವನು;
ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ನೂತನಗೊಳಿಸುವನು*;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ ಯುವನು.
18 ಅವ ಾನವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ
ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ
ದೂರ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
19 ಆ ಾ, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಾಡುವೆನು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕುಂಟುವವರನು್ನ ರ ಸುವೆನು, ಚದರಿ ಹೋದವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು;
ಅಂತು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವ ಾನಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.
20 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದು ತರುವೆನು, ೌದು, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ತಪಿ್ಪ ಸು ಾಗ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವೆನು” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
14 ಚೀ

†

3:11

ತಮ್ಮ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ.

ಕುವರಿಯೇಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಜನರೇ.
ಪುನಃ ಚೇತನಗೊಳಿಸುವನು.

‡
*

3:14

ಚೀ

ೕನ್ ಕುವರಿಯೇಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ.

§

3:14

ಯೆರೂಸಲೇಮ್

3:17 ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ನೂತನಗೊಳಿಸುವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸುವನು ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ನು್ನ
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ಹ ಾ್ಗಯನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಹ ಾ್ಗಯ 1:1 ರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನನು್ನ ಹ ಾ್ಗಯನ ಗ್ರಂಥದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು
ಗುರುತಿಸ ಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನು ತನ್ನ ಾಲು್ಕ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಜನರಿ ಾಗಿ ಬರೆದಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಹ ಾ್ಗಯ 2:3 ನೇ ವಚನವು ಪ್ರ ಾದಿಯು ದೇ ಾಲಯದ ಾಶಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಸೆರೆ ಾಸಕೂ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಾಷ್ಟ ್ರ ದ ವೈ ಭವಗಳನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುತಿ್ತರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ
ಜನರು ಸೆರೆ ಾಸದ ಬೂದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ ಬರುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಾಷ್ಟ ್ರ ಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಬೆಳ ಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ
ಹಕು್ಕಳ್ಳ ಾ್ಥನವನು್ನ ಮರಳಿಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಾಣಲು ಾ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಬಯಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ ್ಟ ನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 520 ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇದು ಸೆರೆ ಾಸದ ನಂತರ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನ ಸೆರೆಯ (ಸೆರೆ ಾಸ)
ನಂತರ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸ್ವಂತ
ಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರ ಸಂತೃ ಪಿ್ತಯ ಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದೇ ಾಲಯದ
ಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ಾಷ್ಟ ್ರ ದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಾಗಿಸಲು ಪ್ರ ಯತ್ನ
ಾಡುವ
ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅವಶೇಷ ಜನಸಮು ಾಯವನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು, ಅವರು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನನಿರ್ಮಿರ್ಸುವ ಕಡೆಗೆ ಾಗು ಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಡನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು ಎಂದು ಅವರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ತಿರುಗಿ
ಬೀಳುವಿಕೆಯ ಹೊರ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಭವಿಷ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಾ್ಥನ ಾನವನು್ನ
ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅವಶೇಷ ಜನಸಮು ಾಯವನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇ ಾಲಯದ ಪುನನಿರ್ ಾರ್ಣ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಕರೆ — 1:1-15
2. ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಧೈ ಯರ್ — 2:1-9
3. ಜೀವನದ ಶುದ್ಧತೆ ಾಗಿ ಕರೆ — 2:10-19
4. ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಕುರಿ ಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ವಿ ಾ್ವ ಸ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆ — 2:20-23
1 ಅರಸ ಾದ
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಯೆಹೂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೂ, ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ
ಸಮಯವು ಇನು್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜನರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
2
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3 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ

ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು,
ಾಳು ಬಿದಿ್ದರು ಾಗ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೋಡೆಗೆ ಾ್ಲ ಸುಂದರ ಹಲಿಗೆ ಹೊದಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈ
ಸಮುಯವು ತಕ್ಕದೊ್ದೕ?”
5 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6 ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಬೀಜವು ಬಹಳ, ತಂದ ಫಲವು ಸ್ವಲ್ಪ; ಅದನು್ನ ಸೇವಿಸುವಿರಿ ತೃ ಪಿ್ತ
ಾಗದು,
ಕುಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ ಆನಂದ ಾಗದು; ಹೊದು್ದಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಬೆಚ್ಚ ಾಗದು;
ಸಂಬಳ ಾರನು ಸಂಬಳ ಾಕುವ ಚೀಲವು ತೂ ಾಗಿದೆ.”
7 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ;
“ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
8 ಮಲೆ ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರವನು್ನ ತಂದು ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ;
ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಮೆಚಿ್ಚ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಗೊಳಿಸುವೆನು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ನೀವು ಬಹು ಬೆಳೆಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದಿರಿ, ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ
ಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಾಗಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು;
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ಫಲಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇದಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾರಣವೇನು? ನನ್ನ ಆಲಯವು ಾಳು
ಬಿದಿ್ದದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತವಕಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಇದೇ ಾರಣ.”
10 ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಆ ಾಶವು ಇಬ್ಬ ನಿಯನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ, ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಫಲವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ;
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ದೇಶ, ಬೆಟ್ಟ, ಾನ್ಯ,
ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪತಿ್ತ,
ಮನುಷ ,್ಯ ಪಶು, ಾ ಾ ಕೈ ದುಡಿತ ಇವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಮವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
4 “ಈ ನನ್ನ ಆಲಯವು

ದೈ ಾ ಯ ಾಲನೆ

12

ಆಗ

ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ

ಮಗ ಾದ

ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್,

ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ

ಹುಟಿ್ಟದ

ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ, ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನಶೇಷ*, ಇವರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ತಮ್ಮ ದೇವರ ನುಡಿಗೂ, ಯೆಹೋವನೆಂಬ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನು
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾದರು.
13 ಯೆಹೋವನ ದೂತ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ
ಾಗಿ
ನುಡಿದನು, “ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”
14 ಕೂಡಲೇ ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನು ಮಗನೂ,
ಯೆಹೂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್,
ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ, ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಲು, 15 ಅವರು ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಂದು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದರು.

2
ನೂತನ ದೇ ಾಲಯದ ವೈ ಭವ
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, 2 “ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
1

*

1:12 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನಶೇಷ

ಾಬಿಲೋನಿನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರು.
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ಯೆಹೂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
3 ‘ಈ ಆಲಯದ ಪೂವರ್ ವೈ ಭವವನು್ನ ನೋಡಿದವರು,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಉಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ?
ಇದರ ಈಗಿನ ಸಿ್ಥತಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಾಗಿ ತೋರುತಿ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ?’
4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೇ ಈಗ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರು;
ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೇ, ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರು;
ದೇಶೀಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಡಿಸಿರಿ’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ; ‘ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
5 ‘ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಾ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವನು; ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.’
6 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಮೇಲೆ,
ಾನು ಇನೊ್ನಂದೇ ಾರಿ ಆ ಾಶವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ, ಒಣನೆಲವನೂ್ನ ಅದುರಿಸಿ
ಸಕಲಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸುವೆನು;
7 ಆಗ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಇಷ್ಟ ವಸು್ತಗಳು ಬಂದು ಒದಗಲು,
ಈ ಆಲಯವನು್ನ ವೈ ಭವದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು’ ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
8 ‘ಬೆಳಿ್ಳಯೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದು, ಬಂ ಾರವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದು’ ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ‘ಈ ಆಲಯದ ಮುಂದಿನ ವೈ ಭವವು ಹಿಂದಿನ ವೈ ಭವಕಿ್ಕಂತ ವಿಶೇಷ ಾಗಿರುವುದು’ ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
‘ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು’ ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಜನರ ದೋಷವೇ ದುಭಿರ್ಕ್ಷಕೆ್ಕ ಾರಣ
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹ ಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
11 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನೀನು
ಾಜಕರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, 12 ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ
ವಸ್ತ ್ರ ದ ಸೆರಗಿನಲಿ್ಲ ಮೀಸಲಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ಸೆರಗು ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಇಲ್ಲವೆ ಗುಗ್ಗರಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಅಥ ಾ
ಾವ ಆ ಾರ
ಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಸೋಕಿದರೆ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದೋ? ಎಂದು ಧಮರ್ವಿಧಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು”
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಾಜಕರು “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
13 ಆ ಮೇಲೆ ಹ ಾ್ಗಯನು, “ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರು
ಸೋಕಿದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾಜಕರು, “ಅಶುದ್ಧವೇ ಆಗುವುದು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 14 ಆಗ ಹ ಾ್ಗಯನು ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ, ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಇದರಂತೆಯೇ ಈ ಪ್ರ ಜೆ, ಈ ಜ ಾಂಗ ಕೈ ಾಕುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕೆಲಸ, ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರುವ
ಾಣಿಕೆ, ನೈ ವೇದ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಾಣುತಿ್ತದೆ್ದ.
15 “ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕಲಿ್ಲಡುವ ಈ
ದಲ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ
16
*
ಾಲವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರಿನ ಾಶಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಹತು್ತ
ಸೇರು† ಾನ್ಯ ಾತ್ರ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತತ್ತಲ್ಲವೇ; ಐವತು್ತ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಗೆಯಬೇಕೆಂದು ತೊಟಿ್ಟ ಗೆ ಬಂ ಾಗ
10

ಇಪ್ಪತು್ತ
*

ಾತ್ರ ದೊರೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

2:16 ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರಿನ ಸು

17

ಾನು ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತದ ಫಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆನೆಕಲು್ಲ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ,

ಾರು 200 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.

†

2:16 ಹತು್ತ ಸೇರು ಸು

ಾರು 100 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಬಿಸಿ ಾಳಿಗೂ ಾಳು ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸಿದರೂ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18 “ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿದ ಈ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಾಲವನು್ನ,
ಅಂದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ್ಕನೆಯ ಈ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಾಲವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
19 ಕಣಜದಲಿ್ಲ
ಾಳು ಇನು್ನ ಇದೆ
ೕ?
ಾ್ರ , ಅಂಜೂರ, ಾಳಿಂಬೆ, ಒಲೀವ್ ಈ ಗಿಡಗಳು
ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಇದೇ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.”
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಾಗು ಜೆರು ಾ್ಬಬೇಲನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಾ ಾ್ದನ
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಹ ಾ್ಗಯನಿಗೆ ಈ ಎರಡನೆಯ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ, 21 “ಯೆಹೂದ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಾನು
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಅದುರಿಸಿ,
22 ಾಜ್ಯ ಗಳ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಂ ಾ್ಥನ ಬಲವನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ ರಥಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಸ ಾರರನು್ನ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡುವೆನು;
ಕುದುರೆಗಳೂ ಾಗೂ ಾಹುತರೂ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಕಡೆಯವನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಹತ ಾಗುವನು.”
23 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗನೂ, ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನೇ,
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುದೆ್ರ ಯುಂಗುರವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಇದಕೆ್ಕೕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
20
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ಜೆಕಯರ್ನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಜೆಕಯರ್ 1:1 ನೇ ವಚನವು “ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಬೆರೆಕ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಅದ” ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಜೆಕಯರ್ನನು್ನ, ಜೆಕಯರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೊ್ದೕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ
ಸೆರೆ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈ ಕಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು
(ನೆಹೆ 12:4,16).
ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾಗ ಜೆಕಯರ್ನು
ಯುವಕ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ವಂ ಾವಳಿಯ ನಿಮಿತ್ತ, ಜೆಕಯರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದರ
ತೆಗೆ
ಾಜಕನು ಸಹ ಆಗಿದ್ದನು.
ಾ ಾಗಿ ಅವನು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆ ಾಧನೆಯ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 520-480 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನ ಸೆರೆಯಿಂದ (ಸೆರೆ ಾಸ) ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು 1-8 ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಬರೆದನು, ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ 9-14 ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಅವಶೇಷ ಜನಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ ಜೆಕಯರ್ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆಯುವ ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ
ಅವರಿಗೆ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಮತು್ತ ಅವರ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣವನು್ನ ಎದುರುನೋಡಲು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡಲು ಮತು್ತ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಜೆಕಯರ್ನು
ಒತಿ್ತಹೇಳಿದನು. ದುರದೃ ಷ ್ಟವ ಾತ್, ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ಾಪವು ದೇವರ
ಶಿ ಗೆ ಾರಣ ಾಯಿತು. ಪ್ರ ಾದನೆಯು ದೋಷಪೂರಿತ ಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಾಕ್ಷ ್ಯ ವನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕವು
ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಾ್ಕಗಿ ಕರೆ — 1:1-6
2. ಜೆಕಯರ್ನ ದಶರ್ನಗಳು — 1:7-6:15
3. ಉಪ ಾಸಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು — 7:1-8:23
4. ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಬಗೆಗಿನ ಹೊರೆ — 9:1-14:21
1

ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾ ಾರ್ವೆಷನ* ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇದೊ್ದೕವಿನ

ಮ್ಮ ಗನೂ ಬೆರೆಕ್ಯ ನ ಮಗನೂ ಅದ ಜೆಕಯರ್ನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಆದ ಾರಣ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
2

*

1:1 ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾರ್ವೆಷನು ಾ
ಆಳಿದನು, ಪಷಿರ್ಯನ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾ.

ಾರ್ವೆಷ ಾದ ಹೈ ಾ್ಪ ಸೆ ್ಪ ಸ್ ಆಗಿದು್ದ, ಕಿ್ರ.ಶ. 522-486 ರಲಿ್ಲ ಪಷಿರ್
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‘ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗುವೆನು” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
4 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತಿರಬೇಡಿರಿ; ಪೂವರ್ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ದು ಾರ್ಗರ್, ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ’ ಎಂದು ಾರಿದರೂ ಅವರು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
5 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಎಲಿ್ಲ? ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸ ಾ ಾಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಇರುವರೇ?
6 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ನನ್ನ
ಾಕ್ಯ ಗಳೂ ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳೂ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ‘ನಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ನಮಗೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿದನೋ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ’ ” ಅಂದುಕೊಂಡರು.
ಾಲು್ಕ ಅಶ್ವ ಸ ಾರರ ವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ
ಾ ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಅಂದರೆ ಶೆ ಾಟ್
ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯ ವು ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಮ್ಮ ಗನೂ ಬೆರೆಕ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ
ಜೆಕಯರ್ನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂತು, 8 “ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಇಗೋ, ಕೆಂಪು
ಕುದುರೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಸುಗಂಧವೃ ಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದನು; ಅವನ
ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು, ಕಂದು, ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಸ ಾರರಿದ್ದರು. 9 ನನಗೆ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ
ವಿವರಿಸುವ ದೇವದೂತನನು್ನ, ‘ ಾ್ವಮಿ ಇವರು ಾರು?’ ” ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಲು ಆತನು ನನಗೆ, “ಇವರು
ಇಂಥವರೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
10 ಕೂಡಲೆ ಸುಗಂಧವೃ ಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದವನು,
“ಇವರು ಲೋಕಸಂಚಾ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 11 ಆಗ ಅವರು ಸುಗಂಧವೃ ಕ್ಷಗಳ
ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ ಾವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಇಗೋ
ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಸುಮ್ಮ ನಿದೆ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.
12 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರೋಷಗೊಂಡಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ದ ಾದ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾಲ
ಕರುಣಿಸದೆ ಇರುವಿ” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು, 13 ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದ ದೂತನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆ
ಾಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
14 ಆಗ ಆ ದೂತನು ನನಗೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾಡಿದನು, “ನೀನು ಹೀಗೆ ಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಚೀ
ೕನಿಗೂ ಅವ ಾನ ಾಯಿತ ಾ್ಲ’ ಎಂದು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಸ ಾ ಾನಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
15 ನೆಮ್ಮ ದಿ
ಾಗಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿಗಿಂತ ಅವರೇ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಕೇಡಿಗೆ ಕೇಡು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.”
16 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಆಲಯವು ಪುನಃ ಅಲಿ್ಲ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೂಲು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
17 ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ಹೀಗೆ
ಾರಿ ಹೇಳು, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇನು್ನ ನನ್ನ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಶುಭವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು;
ಯೆಹೋವನು ಇನು್ನ ಚೀ
ೕನನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವನು, ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನ ಾಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.”
7
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ಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಮತು್ತ ಾಲ್ವರು ಕ ಾ್ಮರರ ವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ
ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಾಣಿಸಿದವು. 19 ವಿವರಿಸುವ ದೂತನನು್ನ
ಕುರಿತು, “ಇವು ಏನು?”
ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ಇವು ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್,
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಚದುರಿಸುವ ಕೊಂಬುಗಳು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
20 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 21 ಆಗ ಾನು, “ಇವರು
ಏನು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ಯೆಹೂದದವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ತಲೆಯೆತ್ತದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಚದುರಿಸಿವೆಯಷೆ್ಟ; ಇವ ಾದರೋ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವರನು್ನ
ಚದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಲೆಯೆತಿ್ತದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಕೆಡವುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18

2

ಅಳತೆಯ ನೂಲಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ
1 ಾನು ಕಣಿ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ ನೂಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಾಣಿಸಿದನು.
2 ಾನು ಅವನನು್ನ, “ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಗಲ,
ಉದ್ದ ಎಷಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು ಅಳೆದು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನು ಬರುತಿ್ತರಲು ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ದೂತನು ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, 4 “ನೀನು ಓಡು, ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ತಿಳಿಸು,
‘ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅ ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದು ೌಳಿಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳ ಗಳಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು.
5 ಾನೇ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಗಿ್ನ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿ,
ಅದರೊಳಗೆ ವೈ ಭವವೂ ಆಗಿರುವೆನು’ ” ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಸೆರೆ

ಾಗಿ ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವರು ಚೀ

ೕನಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕರೆ

6 ಎಲೈ, ಎಲೈ ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಓಡಿ ಬನಿ್ನರಿ; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ;

ಚತುದಿರ್ಕಿ್ಕನ ಾಳಿಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಚದುರಿಸಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ಎಲೈ, ಾಬೆಲ್ ಪುರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಚೀ
ೕನಿನವರೇ, ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ.
8 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಕುವವನು ನನ್ನ* ಕಣು್ಣ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ ಾಕುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದ ಾರಣ ತನ್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದ
ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
9 “ಆ ಾ, ಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬೀಸುವೆನು; ಇವರು ತಮಗೆ ಅಡಿ
ಾ ಾದವರಿಗೆ ಸೂರೆ ಾಗುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಆಗ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ!
ಇಗೋ, ಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು.
11 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವರು;
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು” ಆಗ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
12 ಯೆಹೋವನು ಮೀಸ ಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದವನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಅನುಭವಿಸುವನು,
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
13 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸದಿಂದ ಎದು್ದ ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆ; ನರ ಾನವರೇ, ನೀವೆ ಾ್ಲ ಆತನ
ಮುಂದೆ ೌನ ಾಗಿರಿ.
*

2:8 ನನ್ನ ಅಥ ಾ ಆತನ.
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ಮ ಾ ಾಜಕನ ಉಡುಪಿನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ದಶರ್ನ
1 ಅನಂತರ ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಸೈ ಾನನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾದಿ ಾಗಿ ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
2 *ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ!
ನಿಂತಿದ್ದನು.

ೌದು, ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ! ಅದು ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ಕೊಳಿ್ಳ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಯೆಹೋಶುವನು ದೇವದೂತನ
ಮುಂದೆ ಕೊಳೆ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿರಲು,
4 ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಇವನ ಕೊಳೆಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟು್ಟ
ಅವನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನಗೆ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ತೊಡಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 “ಇವನ ತಲೆಗೆ ಶುಭ್ರ ಾದ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಸುತಿ್ತರಿ” ಎಂದು ಾನು† ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು

ಅವರು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಶುಭ್ರ ಾದ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಅವನಿಗೆ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿದರು, ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎದು್ದ ನಿಂತನು.
6 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಈ
ಾತನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. 7 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನೀನು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಾನು ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿದ ಾರುಪತ್ಯ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ
ನನ್ನ ಆಲಯದ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾ್ರ ಾರಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ನೀಡುವೆ;
ನನ್ನ ಸನಿ್ನ ಾನದೂತರ ನಡುವೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
8 ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೂ
ಕೇಳಿರಿ.
ಇಗೋ,
ಳಕೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊರಡಿಸುತೆ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇವರೇ ಮುಂಗುರುತು.
9 ಾನು ಯೆಹೋಶುವನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ನೋಡಿರಿ; ಆ ಒಂದೇ ಕಲಿ್ಲ ನಲಿ್ಲ ಏಳು ಕಣು್ಣ ಾ್ಳತನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯು ಬಿದಿ್ದದೆ;
ಇಗೋ ಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆತು್ತವೆನು. ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
‘ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಈ ದೇಶದ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವೆನು.’
10 “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರನು್ನ ಾ್ರ ಾಲತೆ, ಅಂಜೂರಗಿಡ ಇವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಲು
ಕರೆಯುವಿರಿ.’ ”

4

ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರಗಳ ದಶರ್ನ
1 ಅನಂತರ ವಿವರಿಸುವ ದೇವದೂತನು ಮತೆ್ತ ಬಂದು ನಿದೆ್ರ ಹತಿ್ತದವನ ಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ
“ಏನು ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಾನು, 2 “ಇಗೋ, ಏಳು ದೀಪಗಳುಳ್ಳ ಸುವಣರ್ಮಯ ಾದ ಒಂದು
ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ; ಅದರ ಮೇಲಿನ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಏಳು ಾಳಗಳಿವೆ; ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಣೆ್ಣಯ
ಾತೆ್ರ ಯಿದೆ; 3 ಆ ಾತೆ್ರ ಯ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರ,
ಮತು್ತ ಎರಡು ಮರಗಳು ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
4 ಪುನಃ ಾನು ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ವಿವರಿಸುವ ದೇವದೂತನನು್ನ, “ ಾ್ವಮೀ, ಇವು ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,
5 ಆ ದೇವದೂತನು “ಇವು ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ೕ?” ಎಂಬು ಾಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಲು,
“ ಾನು ಇಲ್ಲ ಾ್ವಮಿ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದೆನು.
*
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ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದಲ್ಲ, ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ” ಎಂಬ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ವೇ, “ನೀನು
ಾರು? ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮುಂದೆ ನೆಲಸಮ ಾಗುವಿ; ಅವನು ಕಲಶದ
ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕೋ ಾಹಲದೊಡನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡುವನು; ಇದರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿರಲಿ*” ಎಂಬ
6

ಜನ

ೕಷ ಾಗುವುದು.
ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ, 9 “ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಕೈ ಗಳು ಈ
ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿವೆ. ಆ ಕೈ ಗಳೇ ಇದನು್ನ ಪೂರೈ ಸುವವು. ಆಗ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದವನು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ” ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
10 ಆಗ ದೂತನು “ಈ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳು ಭೂಲೋಕದ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಸರಿಸು ಾ್ತ ತೂಕದ ಗುಂಡು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ಗಳ ದಿನವನು್ನ ಾರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರು ಾರು?
11 ಆಗ ಾನು ದೇವದೂತನಿಗೆ, ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎಡಬಲದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳು ಏನು?” ಎಂದೆನು.
12 ಮತೆ್ತ
ಾನು ಅವನಿಗೆ, ತ ್ಮಳಗಿಂದ ಚಿನ್ನದಂಥ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸುವ ಎರಡು
ಬಂ ಾರದ ಾಳಗಳಿವೆಯ ಾ್ಲ. ಆ ಾಳಗಳ ಾಯಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಎರಡು ಎಣೆ್ಣ ಾಯಿಗುತಿ್ತಗಳು
ಏನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.
13 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ದೂತನು ನನಗೆ, “ಇವು ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಾನು,
“ಇಲ್ಲ ಾ್ವಮೀ” ಎಂದೆ.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇವು ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕ
ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸವರ್ ಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸೇವಕರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
8

5

ಾರುವ ಸುರುಳಿಯ ದಶರ್ನ
ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಾರುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯು ಾಣಿಸಿತು.
2 ಆಗ ದೂತನು ನನಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ?”
ಎಂ ಾಗ ಾನು, ಾರುತಿ್ತರುವ ಒಂದು
ಸುರುಳಿಯು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ, ಅಗಲ ಹತು್ತ
ಳ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟ ನು.
3 ಆಗ ದೂತನು ನನಗೆ, “ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಹೊರಟು ಬಂದಿರುವ
ಾಪವು ಇದೇ. ಕಳ್ಳತನ
ಾಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವರು. ಇದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ
ಸುಳು್ಳ ಾ ಯೂ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವನು. 4 ಾನು ಾಪವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅದು ಕಳ್ಳನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನನ್ನ
ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳುವವನ ಮನೆ
ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನ ಮರಗಳನೂ್ನ, ಅದರ
ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1 ಆಗ

ಕೊಳಗದೊಳಗಣ ಹೆಂಗಸಿನ ವಿಷಯ ಾದ ದಶರ್ನ
ಆಗ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನು ಬಂದು, “ಕಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ ವಸು್ತ ಏನೆಂದು
ನೋಡು” ಎಂಬು ಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.
6 ಾನು, “ಏನದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ಇದು ಅಳೆಯುವ ಬುಟಿ್ಟ” ಎಂದನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು, “ಇದೇ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯ ಜನರ ಅಧಮರ್ವು*” ಎಂದನು.
5

7

ಇಗೋ, ತಟೆ್ಟ ಾ ಾರದ ಸೀಸದ ಮುಚ್ಚಳವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ ಾಗಿ ಆ ಾ, ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 8 ಆಗ ದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇದು ದುಷ್ಟತ ್ವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳನು್ನ
ಬುಟಿ್ಟ
ಳಗೆ ಪುನಃ ಅದುಮಿ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು.
*

4:7 ದಯೆಯಿರಲಿ ಸುಂದರ.

*

5:6 ಅಧಮರ್ವು ದೃ ಷಿ .್ಟ
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9

ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು, ಆ ಾ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ರೆಕೆ್ಕಯಂತಿರುವ
ಕಂಡುಬಂದರು. ಅವರ ರೆಕೆ್ಕಗ ಳಗೆ ಾಳಿಯು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ.
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಾರಿ ಹೋದರು.
10 ಆಗ
ಾನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ ದೂತನಿಗೆ, “ಇವರು
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
11 ದೂತನು ನನಗೆ, “ಶಿ ಾರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಮನೆಕಟು್ಟ ವುದ
ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದನು.

ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು
ಅವರು ಅಳತೆಯ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಅಳತೆಯ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಾ್ಕಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಅಲಿ್ಲ ಅದು

6
ಾಲು್ಕ ರಥಗಳ ದಶರ್ನ
ನಂತರ ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು, ಇಗೋ, ಎರಡು ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ನಡುವೆಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಾಲು್ಕ
ರಥಗಳು ಾಣಿಸಿದವು. ಅ ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಾಮ್ರ ದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 2
ದಲನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳು;
ಎರಡನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಗಳು; 3 ಮೂರನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು; ಾಲ್ಕನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಮಚೆ್ಚ
ಮಚೆ್ಚಯ ಬಲ ಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಕಟಿ್ಟದ್ದವು. 4 ಆಗ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಾ್ವಮೀ ಇದೇನು?” ಎಂದೆನು.
5 ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಇವು ಆ ಾಶದ ಾಲು್ಕ ಾಳಿಗಳು*; ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ
1

ನಿಂತಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಬರು ಾ್ತ ಇವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 6 ಅನಂತರ ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಗಳ ರಥ
ಉತ್ತರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟವು. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಪಶಿ್ಚಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವು. ಮಚೆ್ಚ
ಮಚೆ್ಚಯ ಕುದುರೆಗಳ ರಥ ದ ಣ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದವು.
7 ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳು ಬಂದು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ತ್ವರೆಪಟ್ಟ ವು;
ಆಗ ಅವನು, “ಹೊರಡಿರಿ, ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಾಡಲು ಅವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿದವು. 8 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನಗೆ, “ಆ ಾ, ಉತ್ತರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದವುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಾಂತಿಗೊಳಿಸಿವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
9

ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಾರಣೆ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು,

10

ಇನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರೊಳಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾದ ಹೆ ಾ್ದಯ, ತೋಬೀಯ ಮತು್ತ ಯೆ ಾಯ ಎಂಬುವರ ಕೈ ಯಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರಗಳನು್ನ†
ತೆಗೆದುಕೋ; ಈ ದಿನವೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಂದು, ಇವರು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಚೆಫನ್ಯ ನ
ಮಗ ಾದ
ೕಷಿಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, 11 ಇವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಾಡಿ ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ ಮಗನೂ ಾಗೂ ಮ ಾ ಾಜಕನು ಆದ ಯೆಹೋಶುವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಟು್ಟ,
12 ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
‘ಇಗೋ,
ಳಿಕೆಯೆಂಬ ಪುರುಷನು! ಅವನು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವನು.
13
ೌದು, ಅವನೇ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಾಜವೈ ಭವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಆಳುವನು.
ಮತು್ತ ಾಜಕರು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಮ್ಮತಿ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಇರುವರು.
14 “ ‘ಆ ಕಿರೀಟವು ಹೇಲೆಮ್, ತೋಬೀಯ, ಯೆ ಾಯ, ಚೆಫನ್ಯ ನ ಮಗ ಾದ
ೕಷೀಯ‡ ಇವರ

ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡ ಾಗಿದೆ. 15 ದೂರದಲಿ್ಲರುವವರು ಬಂದು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕುವರು; ಆಗ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
*

6:5

ಾಳಿಗಳು ಆತ್ಮ.

†

6:10 ಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ.

‡

6:14

ೕಷೀಯ ಅಥ ಾ ಹೇನ್.
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ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ದೃ ಢ ಾಗುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು.’ ”

ಾತನು್ನ

7

ಕಪಟ ಉಪ ಾಸ ಸರಿಯಲ್ಲ
1 ಅರಸ ಾದ ಾ
ಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ ಕಿಸೆ್ಲೕವ್ ಎಂಬ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 2 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಬೇತೇಲಿನವರು ಸರೆಚರನನೂ್ನ, ರೆಗೆಮ್ ಮೆಲೆಕನನೂ್ನ, ಅವನ ಪರಿಜನರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯ
3 ಆಗ, “ ಾವು ಬಹು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ
ಮುಂದೆಯೂ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ
ಾಡಿ ಅಳಬೇಕೋ? ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮತು್ತ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಾಜಕರ ಹತಿ್ತರ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
4 ಹೀಗಿರಲು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
5 “ನೀನು
ಾಜಕರಿಗೂ ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
‘ನೀವು ಈ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಐದನೆಯ ಮತು್ತ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ
ಗೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,
ಆ ನಿಮ್ಮ ಉಪ ಾಸವು ನನ ಾಗಿಯೇ ಾಡಿದೊ್ದೕ?
6 ನೀವು ಭೋಜನ
ಾಡು ಾಗಲೂ,
ಾನ ಾಡು ಾಗಲೂ ಆ ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನ ಾನಗಳು
ನಿಮ್ಮ ವುಗ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ.
7 ಯೆರೂಸಲೇಮು ಸುತ್ತಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೇತ ಜನಭರಿತ ಾಗಿಯೂ, ನೆಮ್ಮ ದಿ
ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ,
*
†
ದ ಣ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ, ಪೂವರ್ದ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ತುಂಬಿ ಾ್ದಗ ಆ
ಪೂವರ್ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ
ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ?’ ”

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದುಗರ್ತಿ

8 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಈ

ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು

ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ,
ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ,
10 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಕರುಣೆಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ; ವಿಧವೆ, ಅ ಾಥ, ವಿದೇಶಿ, ದರಿದ್ರ ರಿಗೂ
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಬೇಡಿರಿ;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬಗೆಯದಿರಲಿ.’
11 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದರೋ ಗಮನಿಸದೆ ಹೆಗಲುಕೊಡದೇ ಹೋದರು,
ಕೇಳ ಾರದೆಂದು
ಕಿವಿಮಂದ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೂ್ನ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ ಾಲದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳ ಾರದೆಂದು ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ
ವಜ್ರ ದಷು್ಟ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ ಾರಣ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರು.
13 “ಆಗ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆಂದನು, ‘ ಾನು ಕೂಗಿದರೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ೕ
ಾಗೆ ಅವರು ಕೂಗಿದರೂ ಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅವರು ನೋಡದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವರನು್ನ
ತೂರಿಬಿಡುವೆನು. ಯೆಹೋವನ ಈ ಾತಿನಂತೆ ಅವರು ಚದರಿದ ಮೇಲೆ ದೇಶವು ಾ ಾಯಿತು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ, ಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಆ ರಮ್ಯ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದರು.’ ”
9 “ಸೇ

8
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದದ ಾ ಾ್ದನ
*

7:7 ದ ಣ ನೆಗೆವ್ ಪಟ್ಟಣಗಳು.

†

7:7 ಪೂವರ್ದ ಶೆಫೆ ಾ.
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ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಚೀ
ೕನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕುದಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಅತಿರೋಷಗೊಂಡು ಕುದಿಯುತೆ್ತೕನೆ.”
3 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಚೀ
ೕನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು;
ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಸತ್ಯ ದ ಪಟ್ಟಣವೆಂದು ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬರುವುದು.”
ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಮುದುಕ ಮತು್ತ ಮುದುಕಿಯರು ಸೇರುವರು.
ಅತಿ ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮುದುಕನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಊರುಗೋಲಿರುವುದು.
4 ಸೇ

5 ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಆಟ

ಾಡುವ ಾಲಕ ಮತು್ತ ಾಲಕಿಯರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವರು.”
ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಆ ಾಲದ ಸಿ್ಥತಿಯು ಈ ಜನಶೇಷದವರ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ ಾದರೂ ನನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ ೕ?”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ಇಗೋ, ಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದಿಂದಲೂ, ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಾರು ಾಡಿ
ಬರಗೊಳಿಸುವೆನು,
8 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಾಸಿಸುವರು;
ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸದ್ಧಮರ್ದಿಂದಲೂ ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವರು.
6 ಸೇ

ಾಗೆಯೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.”
ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಆ ಮಂದಿರದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾಯಿಂದ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಈಗ ಕೇಳುವವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ!
10 ಆ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿ ಾಗಲಿ,
ಪಶುವಿ ಾಗಲಿ ದುಡಿತದಿಂದ ಏನೂ ಜೀವನ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಶತು್ರ ಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ;
ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಇಂದಿನಿಂದಲೋ ಈ ಜನಶೇಷದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
12 “ನೆಮ್ಮ ದಿಯ ಬೆಳೆ
ಾಗುವುದು; ಾ್ರ ಾಲತೆಯು ಹಣು್ಣಬಿಡುವುದು,
ಭೂಮಿಯು ಾನ್ಯ ವನಿ್ನೕಯುವುದು, ಆ ಾಶವು ಇಬ್ಬ ನಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವುದು;
ಈ ಜನಶೇಷದವರು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವೆನು.
13 ಯೆಹೂದ ಕುಲವೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶವೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾಪದ ಾ ಾಗಿ ಸಲು್ಲತಿ್ತತೊ್ತೕ,
ಾಗೆಯೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ!”
14 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನಗೆ ಸಿಟೆ್ಟ ಬಿ್ಬ ಸಿ ಾಗ ನಿಮಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದಂತೆ 15 ಈ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ,
ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೂ್ಕ ಮೇಲು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.
9 ಸೇ
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“ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು ಇವೇ. ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಂಗಡ ನಿಜವನೆ್ನೕ
ಆಡಲಿ; ನಿಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನ ಾದ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿರಿ; 17 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ
ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬಗೆಯದಿರಲಿ; ಸುಳು್ಳ ಾ ಗೆ ಎಂದೂ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡಿರಿ;
ಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”
16

“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 19 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಉಪ ಾಸ, ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಉಪ ಾಸ,
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಉಪ ಾಸ, ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಉಪ ಾಸ ಇವು ಯೆಹೂದ ವಂಶಕೆ್ಕ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಹಬ್ಬ ಗ ಾಗಿ ಹಷೋರ್ ಾ್ಲಸಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವು; ಹೀಗಿರಲು ಸತ್ಯ ವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನವನೂ್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ.’ ”
20 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಜ ಾಂಗಗಳೂ, ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಬರುವರು; 21 ಒಂದು ಊರಿನವರು ಇನೊ್ನಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನರಿ,
ಾವೂ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 22 ಹೀಗೆ ಬಹು ದೇಶಗಳವರೂ, ಬಲ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳವರೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯನು್ನ
ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರುವರು.”
23 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿವಿಧ
ಾಷೆಗಳವ ಾದ ಹತು್ತ ಜನರು ಯೆಹೂದ್ಯ ನೊಬ್ಬ ನ ಸೆರಗನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ‘ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಬರುವೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.
18

9
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶತು್ರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ದಂಡನೆ
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು ಹ ಾ್ರಕ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದೆ. ದಮಸ್ಕವೇ ಅದಕೆ್ಕ ಈಡು;
ಯೆಹೋವನು ನರವಂಶದ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ೌದು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಸಕಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
2 ದಮಸ್ಕದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನ ಹ ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬಹಳ ಜಾಣರು ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ ತೂರ್,
ಚೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 3 ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ, ಬಂ ಾರವನು್ನ ಬೀದಿಯ ಬದಿಯ ಕಸದ ಾಶಿಯಂತೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಆ ಾ,
ಕತರ್ನು ಅದರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಾಕುವನು;
5 ಅಷೆ ್ಕಲೋನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರುವುದು;
ಪಟ್ಟಣವು ಬೆಂಕಿಗೆ ತು ಾ್ತಗುವುದು.
ಾಜವು
ಸಹ ಅತಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು; ಎಕೊ್ರ ೕನು ನಿರೀ ಗೆಟು್ಟ ಬಹು ವ್ಯ ಥೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದು;
ಾಜಕೆ್ಕ
ಾಜನೇ ಇಲ್ಲ ಾಗುವನು; ಅಷೆ ್ಕಲೋನು ನಿಜರ್ನ ಾಗುವುದು; 6 ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಜಾತಿಯವರು
ಾಸ ಾಡುವರು; ಹೀಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಗವರ್ವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುವೆನು. 7 ಅವರು ಸವಿಯುವ ರಕ್ತವನು್ನ
ಾ
ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು; ಅವರು ಕಚು್ಚವ ಅಸಹ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹಲು್ಲಗಳ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ
ಕಿತು್ತ ಾಕುವೆನು; ಅವರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ಜನ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವರು; ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಕುಲ ಾಲಕನಂತಿರುವರು; ಎಕೊ್ರ ೕನಿನವರು ಯೆಬೂಸಿಯರ ಾಗಿರುವರು. 8 ಾರೂ ಾದುಹೋಗದಂತೆ
ನನ್ನ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲು ಾಳೆಯನು್ನ ಾಕಿ ಾವ ಾಗಿರುವೆನು; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಾವ ಾಧಕನೂ ನನ್ನ
ಜನರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಾನು ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
1

ಸ

9 ಚೀ

ಾ ಾನಪ್ರ ದ ಾಜನ ಆಗಮನ
ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು; ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪುರಿಯೇ, ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈ!

ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ;
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ಆತನು ಾ್ಯಯವಂತನೂ, ರ ಸು ಾತನೂ, ಾಂತಗುಣವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಕತೆ್ತಯನು್ನ, ೌದು, ಾ್ರ ಯದ
ಕತೆ್ತ ಮರಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದವ ಾಗಿಯೂ ಬರು ಾ್ತನೆ.
10
ಾನು ಎಫಾ್ರ ಯೀಮಿನ ರಥಬಲವನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಶ್ವಬಲವನೂ್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಡುವೆನು;
ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲ ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು;
ಆತನು ಕೊಡುವ ಅಪ್ಪ ಣೆಯು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನಕರ ಾಗಿರುವುದು;
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ದವರೆಗೂ
ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು ಗಿ್ರ ೕಕರನು್ನ ಜಯಿಸುವುದು
ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಾನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸೆರೆ ಾಗಿರುವ
ನಿನ್ನವರನು್ನ ನೀರಿಲ್ಲದ ಆ ಾವಿ
ಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡುವೆನು. 12 ನಿರೀ ಹೊಂದಿದ ಸೆರೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ
ದುಗರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಸುಖವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನೆಂದು ಈಗಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
13 ಯೆಹೂದವೆಂಬ ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದರಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಎಂಬ ಾಣವನು್ನ
ಹೂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಚೀ
ೕನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ
11 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಶೂರನ ಕತಿ್ತಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವೆನು. 14 ಯೆಹೋವನು ಸ್ವಜನರಿ ಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಆತನ ಾಣವು ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಾರುವುದು; ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿ ದ ಣ
ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಬಿರು ಾಳಿಗ ಡನೆ ನುಗು್ಗವನು. 15 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಾ ಾಡುವನು; ಅವರು ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವರು, ಕವಣೆಯ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುವರು;
ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದವ ಾಗಿ ಭೋಗರ್ರೆಯುವರು; ಬೋಗುಣಿಗಳಂತೆಯೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೂಲೆಗಳಂತೆ ರಕ್ತಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವರು. 16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ತನ್ನ ಹಿಂ ಾಗಿರುವ ಜನರೆಂದು ರ ಸುವನು; ಅವರು ಕಿರೀಟದಲಿ್ಲ ನ ರತ್ನ ಗಳಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಥಳಥಳಿಸುವರು. 17 ಆ ಾ, ಅವರ ೌಖ್ಯ ವೆಷು್ಟ, ಅವರ ೌಂದಯರ್ವೆಷು್ಟ!
ಾನ್ಯ ವು ಯುವಕರನು್ನ,
ಾ್ರ ಾರಸವು ಯುವತಿಯರನು್ನ ಪುಷಿ್ಟ ಗೊಳಿಸುವುದು.

10
ಕಣಿಯವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ ಾರದು
1 ಮಳೆ
ಾಗುವಂತೆ ಹಿಂ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಯೆಹೋವನೇ ಮಿಂಚುಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು ಾ್ತನೆ, ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾದ ಮಳೆಯನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲದ ಪೈ ರನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು ಾ್ತನೆ.
2 ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ನುಡಿಯುವುದು ಸುಳು್ಳ; ಕಣಿಹೇಳುವವರು ದಶರ್ನವನು್ನ ಾಣುವುದು ಸುಳು್ಳ,
ತಿಳಿಸುವ ಕನಸುಗಳು
ೕಸ ಾದವುಗಳು, ಹೇಳುವ ಸ ಾ ಾನವು ವ್ಯ ಥರ್.
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರು ದಿ ಾ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಕುರುಬನು ಇಲ್ಲದ ಾರಣ ಾಧೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ನೂತನ ಬಲ
ನನ್ನ ಕೋಪವು ಕುರುಬರ ಮೇಲೆ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಾನು ಹೋತಗಳನು್ನ* ದಂಡಿಸುವೆನು;
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಂದೆ ಾದ ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ಘನ ಾದ
ಯು ಾ್ಧಶ್ವವ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಆ ವಂಶದಿಂದ ಮೂಲೆಗಲು್ಲ, ಆ ವಂಶದಿಂದ
ಳೆ, ಆ
5
ವಂಶದಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲ, ಅಂತು ಆ ವಂಶದೊಳಗಿಂದ ಸಕಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವರು. ಇವರು
ವೀರ ಾಗಿ ರಣರಂಗದೊಳಗೆ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ಬೀದಿಗಳ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತುಳಿದುಬಿಡುವರು; ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಯುದ್ಧ ಾಡುವರು; ಎದುರಿಸುವ ಸ ಾರರು ಭಂಗಪಡುವರು.
3

*

10:3 ಹೋತಗಳನು್ನ ಾಯಕರನು್ನ.
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ಾನು ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ
ೕಸೇಫನ ವಂಶವನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಕನಿಕರವು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಆಗ ಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದು್ದ
ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು; ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ, ಅವರ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ನೀಡುವೆನು.
ಚದರಿದವರ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ
ಶೂರರಂತಿರುವರು, ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿದಂತೆ ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಉ ಾ್ಸಹಗೊಳು್ಳವುದು;
ಅವರ ಸಂ ಾನದವರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುವರು, ಅವರ ಹೃ ದಯವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುವುದು.
8 ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಿಳು್ಳ ಾಕಿ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ವಿ
ೕಚಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ; ಅವರು ಹಿಂದೆ
ವೃ ದಿ್ಧ ಾದಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವರು.
9 ಾನು ಅವರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗ
ಳಗೆ ಚೆಲಿ್ಲದರೂ ಅವರು ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸಂ ಾನಸಮೇತ ಾಗಿ ಬದುಕಿ ಾಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. 10 ಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುತರುವೆನು; ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ ಕೂಡಿಸುವೆನು; ಗಿ ಾ್ಯ ದ್, ಲೆಬನೋನುಗಳ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅವರಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕದು.
11 ಅವರು ಕಷ್ಟ ವೆಂಬ ಕಡಲನು್ನ
ಾಟಿ ಬರುವರು, ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾದ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
ಭೇದಿಸಿಬಿಡುವರು, ನೈ ಲ್ ನದಿಯೆ ಾ್ಲ ತಳದ ತನಕ ಒಣಗುವುದು. ಅಶೂ್ಶರದ ಗವರ್ವು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು,
ಐಗುಪ್ತದ ಾಜದಂಡವು ತಪಿ್ಪಹೋಗುವುದು. 12 ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಳು್ಳವರು, ಆತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ಯರು
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ಬಲಿಷ್ಠರ ಪತನ
1 ಲೆಬನೋನೇ, ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆ, ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾರುಗಳನು್ನ ನುಂಗಲಿ!
2 ತು ಾಯಿ ಮರವೇ, ಗೋ ಾಡು! ದೇವ ಾರು ಬಿದಿ್ದದೆ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವ ೃ ಕ್ಷಗಳು ಾಶ ಾಗಿವೆ.
ಾ ಾನಿನ ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರಗಳೇ ಕಿರಿಚಿರಿ! ನುಗ್ಗ ಾಗದ ದಟ್ಟ ಾದ ವನವು ಉರುಳಿದೆ.
3 ಆ ಾ, ಕುರುಬರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ! ಅವರ ಅತಿಶಯದ ಾವಲು ಾ ಾಗಿದೆ.
ಇಗೋ, ಾ್ರ ಯದ ಸಿಂಹಗಳು ಗಜಿರ್ಸುತ್ತವೆ!
ದರ್ನಿನ ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯು ಾ ಾಗಿದೆ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನಿ ಾಗುವ ತಿರ ಾ್ಕರ
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು, “ಕೊಯು್ಗರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯಿ;
5 ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದರೂ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಾರುವವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ, ಧನವಂತ ಾದೆವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಮಂದೆಯ ಕುರುಬ ಾದರೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” 6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ಲೋಕನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಇನು್ನ
ಕರುಣಿಸೆನು; ಇಗೋ, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ ಅವನವನ ನೆರೆಯವನ ಕೈ ಗೂ, ಅರಸನ ಕೈ ಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಸುವೆನು; ಆ
ಬಲಿಷ್ಠರು ಲೋಕವನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವರು; ಅವರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸೆನು.”
7 ಆಗ
ಾನು ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಕೊಯು್ಗರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸಿದೆನು.
ಎರಡು
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದಕೆ್ಕ “ಕೃ ಪೆ” ಎಂತಲೂ ಇನೊ್ನಂದಕೆ್ಕ, “ಒಗ್ಗಟು್ಟ” ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟು್ಟ
8 ಒಂದೇ ತಿಂಗ
ಅವುಗಳಿಂದ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸಿದೆನು.
ಳಗೆ ಮೂವರು ಕುರುಬರನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನು; ಅನಂತರ ನನಗೆ ಕುರಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಳೆ್ಮ ತಪಿ್ಪತು; ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೆ
ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 9 ಆಗ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮೇಯಿಸೆನು; ಾಯುವುದು ಾಯಲಿ, ಾ ಾಗುವುದು
ಾ ಾಗಲಿ, ಉಳಿದವುಗಳು ಒಂದರ ಾಂಸ ಂದನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.”
10 ಆಗ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ
ಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು
“ಕೃ ಪೆ” ಎಂಬ ನನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನು. ಆಗಲೇ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು; 11 ಇದರಿಂದ
4
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ಆ ದೀನ ಾದ ಮಂದೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಲ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಕುರಿಗಳು, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡವು. 12 ಅನಂತರ ಾನು ನಿಮಗೆ, “ಸರಿ ಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ನನಗೆ ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಬಿಡಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವರು ಮೂವತು್ತ ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗಿ ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.
13 ಅವರು ಇವನ
ೕಗ್ಯ ತೆ ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾರೀ ಸಂಬಳವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನೋಡಿ, “ಅದನು್ನ ಡಬಿ್ಬ ಗೆ ಾಕು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಾಡಿ ಾಗ ಾನು ಆ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್*
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ವನು್ನ ತೆಗೆದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಡಬಿ್ಬ ಗೆ ಾಕಿದೆನು. 14 ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿಗೂ ಇದ್ದ ಸಹೋದರ ಾವವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು “ಒಗ್ಗಟು್ಟ” ಎಂಬ ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ
ಕೋಲನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟ ನು.
ಮೂಖರ್ ಾದ ಕುರುಬನು

ಾಡಿದನು, “ನೀನು ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ತಕ್ಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂಖರ್ ಕುರುಬನಂತೆ ನಟಿಸು. 16 ಇಗೋ, ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾನು ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನನು್ನ
ನೇಮಿಸುವೆನು; ಅವನು ಾ ಾಗುತಿ್ತರುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳನು, ಚದುರಿದವುಗಳನು್ನ ಹುಡುಕನು,
ಊನ ಾದವುಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸನು, ನೆಟ್ಟ ಗಿರುವವುಗಳನು್ನ ಾಕನು; ಕೊಬಿ್ಬದವುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವನು, ಕುರಿಗಳ ಗೊರಸುಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡುವನು.
17 ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಯದೆ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಕುರುಬನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ?
ಖಡ್ಗವು ಅವನ ತೋಳಿಗೂ, ಬಲಗಣಿ್ಣಗೂ ಾಗುವುದು;
ಅವನ ತೋಳು ತೀ ಾ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು. ಅವನ ಬಲಗಣು್ಣ ಪೂ ಾ
ಾ್ಬ ಗುವುದು.”
15 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ

12
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆ
1 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ ದೈ
ೕಕಿ್ತ. ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ,
ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ
ಾಕಿ, ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಜೀ ಾತ್ಮ ವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 2 “ಆ ಾ!
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸುತ್ತಣ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಮಲೇರಿಸಿ
ಓ ಾಡಿಸುವ ಬೋಗುಣಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವೆನು; ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು ಾಗ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ
ಇಕ್ಕಟಾ್ಟ ಗುವುದು. 3 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೂ, ಾರೀ ಬಂಡೆಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡುವೆನು; ಅದನು್ನ ಎತು್ತವವರೆಲ್ಲರು ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವರು; ಲೋಕದ ಸಕಲ ಾಜ್ಯ ಗಳು ಅದನೆ್ನತಿ್ತ
ಾಕಲು ಕೂಡಿಬರುವವು.” 4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳು
ಭಯದಿಂದ ತಬಿ್ಬ ಾ್ಬ ಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು, ಸ ಾರರನು್ನ ಭ್ರ ಮೆಗೊಳಿಸುವೆನು; ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ
ಕಟಾ ಸಿ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಶ್ವ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕುರುಡು
ಾಡುವೆನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಕುಲಪತಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನೊಳಗೆ, ‘ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ತಮ್ಮ ದೇವರೂ, ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಬಲಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಾ್ರ ಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ’ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
6 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೂದದ ಕುಲಪತಿಗಳನು್ನ ೌದೆಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನ ಅಗಿ್ಗಷಿ ್ಟಕೆಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಸಿವುಡುಗಳ ನಡುವಣ ಪಂಜ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡುವೆನು; ಅವರು ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವರು; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ
ಇನು್ನ ಾಸಿಸುವರು; 7 ಾವೀದ ವಂಶದವರ ಮಹಿಮೆಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮಹಿಮೆಯೂ,
ಯೆಹೂದದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮೀರದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಾಳೆಯಗಳಿಗೆ
ದಲು
ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡುವನು; 8 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಸುತ್ತಲು
ಾ ಾಡುವನು; ಅವರೊಳಗೆ ಈಗಿನ ಕುಂಟನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಂತಿರುವನು; ಾವೀದ ವಂಶವು
ದೇವರಂತೆ, ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂ ಾ ಾಗುವುದು. 9 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಧ ್ವಂಸಕೆ್ಕ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೈ ಾಕುವೆನು.”
*
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ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ
ಾವೀದ ವಂಶದವರಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರ ದಯೆಯನು್ನ ಹಂಬಲಿಸಿ
ಬೇಡುವ ಾವವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು; ಾವು ಇರಿದವನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ ನೋಡುವರು; ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ವಿ
ೕಗಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದುಃಖಪಟ್ಟಂತೆ
ಅವನಿ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವರು. 11 ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನ ತಗಿ್ಗನೊಳಗೆ ಹದದ್ ರಿ ್ಮೕನಿನಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟ ಾಗುವಂತೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗೋ ಾಟ ಾಗುವುದು.
12 ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ಗೋ ಾಡುವುದು, ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಾಗಿ ಗೋ ಾಡುವುದು;
ಾವೀದ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ; ಾ ಾನ ವಂಶದ
ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ; 13 ಲೇವಿ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬವು
ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ; ಶಿಮಿ್ಮಯ ಸಂ ಾನದ ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, 14 ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ
ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಗಿಯೇ ಗೋ ಾಡುವರು.
10
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ದೇಶದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

ಾಪವನೂ್ನ, ಅಶುಚಿಯನೂ್ನ ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕ ಒಂದು ಬುಗೆ್ಗಯು ಾವೀದ ವಂಶದವರಿಗೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ತೆರೆದಿರುವುದು. 2 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವೆನು, ಅವು ಇನು್ನ
ಾರ ನೆನಪಿಗೂ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ, ದು ಾತ್ಮ ವನೂ್ನ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
3 ಆಗ
ಾವ ಾದರೂ ಮತೆ್ತ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿದರೆ ಅವನ ಹೆತ್ತ ಾಯಿತಂದೆಗಳು ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ಉಳಿಯಬೇಡ; ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸು ಾ್ಳಡುತಿ್ತ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹೆತ್ತ ಾಯಿತಂದೆಗಳೇ ಅವನ
ಪ್ರ ಾದನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನನು್ನ ಇರಿದುಬಿಡುವರು.
4 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರು ಾಗ ತನ ಾದ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಾಚಿಕೆಪಡುವನು;
ಾವನೂ
ೕಸ ಾ್ಕಗಿ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳನು; 5 ಒಬ್ಬ ನು,
‘ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯಲ್ಲ, ಹೊಲದ ಕೆಲಸದವನು; ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ರೈ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.*’ ಎಂದು ಹೇಳಲು,
1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಅವನನು್ನ, ‘ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಾಯಗಳು ಏನು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು,
‘ಮಿತ್ರರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ ಾದ ಾಯಗಳು’ ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.
6 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು

ಮಂದೆ ಾಗುವ ಹಿಂಸೆ, ಉಳಿದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಸುಫಲ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಖಡ್ಗವೇ, ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರುಬನೂ, ನನ್ನ
ಸಂಗಡಿಗನೂ ಆಗಿರುವವನ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ; ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆ, ಕುರಿಗಳು ಚದುರಿಹೋಗುವವು;
ಮರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೈ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
8 “ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾಗದವರು ಹತ ಾಗಿ ಾಯುವರು, ಮೂರನೆಯ ಾಗದವರು
ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವರು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ಆ ಮೂರನೆಯ ಾಗದವರನು್ನ ಾನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕಿ
ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆ ಶೋಧಿಸುವೆನು, ಬಂ ಾರದ ಾಗೆ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವರು,
ಾನು ಆಲಿಸುವೆನು; ಾನು, ‘ಇವರು ನನ್ನ ಜನರು’ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವರು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ’ ಅನು್ನವರು.”
7

14
ಯೆಹೋವನ ಬರೋಣ ಮತು್ತ ಆಳಿ್ವಕೆ
*

13:5 ರೈ ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಒಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಗು ಾಮ ಾ್ನ ಗಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
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ಾ, ಚೀ
ೕನೇ, ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ; ಸೂರೆ ಾದ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯು
ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೆ ಾಗುವುದು.
2 ಾನು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸುವೆನು; ಅವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಆಕ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸುವವು; ಪಟ್ಟಣದ ಅಧರ್ ಜನರು ಸೆರೆಗೆ
ಹೋಗುವರು, ಉಳಿದ ಜನರೋ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿಯುವರು. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೊರಟು, ಯುದ್ಧದ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸುವನು. 4 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಎದು ಾಗಿರುವ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಾದಗಳು ನಿಂತಿರಲು, ಆ ಗುಡ್ಡವು ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಸೀಳಿಹೋಗಿ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಡೊಂಗರ ಾಗುವುದು. ಗುಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಾಗವು
ಉತ್ತರಕೂ್ಕ, ಅಧರ್ ಾಗವು ದ ಣಕೂ್ಕ ಸರಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. 5 ನೀವು ಯೆಹೋವನ* ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವಣ ಆ
1ಆ

ಕಣಿವೆ
ಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕಣಿವೆಯು ಆಚೆಲಿನವರೆಗೂ ಮುಟಿ್ಟರುವುದು; ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಓಡಿಹೋದಂತೆಯೇ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ;
ಆಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸಮಸ್ತ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಬರುವನು.
6

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿರದು,
್ಯೕತಿಗಳು ಅಡಗಿಹೋಗುವವು, ಇಂ ಾ ದಿನವು ಒಂದೇ, 7 ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು, ಅದು ಹಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಇರುಳೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳ ಾಗುವುದು.
8 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಕರ ಾದ ಜಲಪ್ರ ಾಹವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವುದು;
ಅಧರ್ ಾಗವು ಪೂವರ್ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ,
ಅಧರ್ ಾಗವು ಪಶಿ್ಚಮ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಹರಿಯುವುದು;
ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಮಳೆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.
9 ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾಜ ಾಗಿರುವನು; ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬ ನೇ ದೇವರೆಂದೂ
ಆತನ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸು್ತತ ್ಯ ವೆಂದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದು.
10 ಆಗ ದೇಶವು ಗೆಬದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ರಿ
್ಮೕನಿನವರೆಗೆ ತ ಾ್ಗಗಿ
ಾಪರ್ಡುವುದು; ಯೆರೂಸಲೇ ೕ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನಿನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪೂವರ್ ಾಲದ ಾಗಿಲಿನ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ,
ಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿನ ತನಕ, ಹನನೇಲನ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಅರಸನ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಗಳವರೆಗೂ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದು. 11 ಅದರಲಿ್ಲ ಜನರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು. ಇನು್ನ ಾಪವಿರದು; ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.
12 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾ್ಯ ಧಿಯು
ಬರುವಂತೆ ಾಡುವನು, ಹೆಜೆ್ಜಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಾಗೆಯೇ ಅವರ ಾಂಸವು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು,
ಕಣು್ಣ ಕುಣಿಯಲೆ್ಲೕ ಇಂಗುವುದು, ಾಲಿಗೆಯು ಾಯಲೆ್ಲೕ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು. 13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಉಂಟು ಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಅವರಲಿ್ಲ ಹರಡುವುದು; ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಯನೊಬ್ಬರು ತಡೆಹಿಡಿಯುವರು,
ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕೈ ಯೆತು್ತವರು. 14 ಯೆಹೂದವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪರ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದು;
ಸುತ್ತಣ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಆಸಿ್ತಯು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟ ಗಳು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವವು. 15 ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಗಲುವಂಥ ಾ್ಯ ಧಿಯೇ ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ಕತೆ್ತ ಅಂತು
ಆ ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲ ನ ಸಮಸ್ತ ಪಶುಗಳಿಗೂ ತಗಲುವುದು.
16 ಅನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾಜಾಧಿ ಾಜನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ
17 ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಹೊರಟುಬರುವರು.
ಾವ ಕುಲದವರು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಾಜಾಧಿ ಾಜನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
18 ಐಗುಪ್ತ ಕುಲದವರು ಹೊರಟು ಬರದಿದ್ದರೆ,
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರಿಗೆ ಮಳೆಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರದಿದ್ದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ತಗಲಿಸುವ
*
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ಾಧೆಯು ಅವರಿಗೂ ತಗಲುವುದು.
ಐಗುಪ್ತಕೂ್ಕ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬರದಿರುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ ದಂಡನೆಯು ಇದೇ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೂಣರ್ಪರಿಶುದ್ಧತೆ
20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು” ಎಂಬ ಲಿಪಿಯು ಕುದುರೆಗಳ ಘಂಟೆಗಳ ಮೇಲೂ
ಕೆತಿ್ತರುವುದು; ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾತೆ್ರ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬೋಗುಣಿಗಳಂತೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವು. 21 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಸಕಲ
ಾತೆ್ರ ಗಳು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿರುವವು; ಯಜ್ಞ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸುವರು; ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಾವ ಾ್ಯ ಾರಿಯೂ† ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

†
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ಮ ಾಕಿಯನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಮ ಾಕಿ 1:1 ನೇ ವಚನವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಮ ಾಕಿಯನು ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಬೂ್ರ ನಲಿ್ಲ, “ದೂತನು” ಎಂಬ ಅಥರ್ವುಳ್ಳ ಪದದಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕತರ್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮ ಾಕಿಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನು್ನ ಎರಡು
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, “ಮ ಾಕಿಯನು” ನಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತಂದ ದೂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಭವಿಷ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತನೆ, ಅವನು
ಮ ಾನ್ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯ ಾಗಿದು್ದ ಕತರ್ನ ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 430 ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇದು ಸೆರೆ ಾಸದ ನಂತರದ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ
ನಂತರ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಿರುವ ಪತ್ರ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ದೇವರ
ಜನರಿಗಿರುವ ಾ ಾನ್ಯ ಪತ್ರ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಬಹು ಾದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡುವನು ಎಂದು
ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಮತು್ತ ದೇವರು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಬರು ಾಗ ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಹೊಣೆ ಾರರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುವನು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಬೇಕೆಂದು ಜನರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು
ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದು ಮ ಾಕಿಯನ
ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಪುಸ್ತಕವು
ಮು ಾ್ತಯ ಾಗು ಾಗ, ದೇವರ ಾ್ಯಯದ
ೕಷಣೆ ಮತು್ತ ಬರುವ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ
ಆತನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ಾ ಾ್ದನವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ
ಳಗುತಿ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಬಹಿ ಾಚರಣೆಯ ಖಂಡನೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ ಾಜಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಬೋಧನೆ — 1:1-2:9
2. ಯೆಹೂದವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರ ಬೋಧನೆ — 2:10-3:6
3. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಬೋಧನೆ — 3:7-4:6
ಸ್ವಜನರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರ ೕತಿ
ಾ್ರ ಯೇಲರ ಕುರಿತು ಮ ಾಕಿಯ ಮೂಲಕ ನುಡಿದ ದೈ ೕಕಿ್ತ.
2 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.” ನೀ
ೕ “ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಿ್ದೕ?” ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. ಏ ಾವನು
ಾಕೋಬನ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲವೆ? 3 “ಆದರೆ ಾನು
ಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಏ ಾವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ*, ಅವನ ಬೆಟ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಅವನ ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತ
1 ಯೆಹೋವನು ಇ

ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾಡುನರಿಗಳ ಾಲು
*

1:3 ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಅಥ ಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ. ರೋ

ಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 4 ಹೀಗಿರಲು ಎದೋಮ್ಯರು†,

ಾ. 9:13.

†

1:4 ಎದೋಮ್ಯರು ಏ ಾವನ ವಂಶದವರು.
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“ ಾವು ಾ ಾದೆವು, ಆದರೆ ಾಳುಪ್ರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆವು” ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ಅವರು ಕಟಿ್ಟದರೂ ಾನು ಕೆಡವಿ ಾಕುವೆನು; ಅವರು ದುಷ್ಟ ಕೇಡಿಗರು,
ಯೆಹೋವನ ನಿತ್ಯ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದ ಜನರೂ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 5 ನೀವೇ ಇದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮೇರೆಯ ಆಚೆಯೂ, ‘ಮ ಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು’ ” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳು
“ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ
ಾಜಕರೇ, ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಸ ಾ್ಮ ನ ಸಲಿ್ಲಸು ಾ್ತನ ಾ್ಲ, ಆಳು
ಧಣಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತ ತೋರಿಸು ಾ್ತನಷೆ್ಟೕ; ಾನು ತಂದೆ ಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಸಲು್ಲವ ಸ ಾ್ಮ ನವೆಲಿ್ಲ?
ಾನು
ದಣಿ ಾಗಿರಲು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯೆಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೇ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವು, “ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ?”
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 7 ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. “ ಾವ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ?” ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. “ಯೆಹೋವನ ಮೇಜಿಗೆ ಘನತೆಯೇನಿದೆ?” ಎಂದು
ನೀವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.
8 ಕುರು ಾದ ಪಶುವನು್ನ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದು ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಕುಂಟಾದದ್ದನೂ್ನ,
ರೋಗದ ಪಶುವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದು ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?
ಇಂಥದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ
ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸು; ನಿನಗೆ ಮೆಚು್ಚ ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವನೋ? ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನೋ?
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, 9 “ ಾ ಾದರೆ ದೇವರ ದಯೆ ದೊರೆಯುವ ಾಗೆ
ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆ ಾ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಯ ಾಣಿಕೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿ ಾದರೂ ಆತನು
ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗುವನೋ?” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
10 “ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಾರೂ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಉರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮಲೊ್ಲಬ್ಬ ನು
ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮೆಚೆ್ಚನು, ನಿಮ್ಮ
ಕೈ ಯಿಂದ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸೆನು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 11 “ಸೂಯರ್ನು
ಮೂಡುವ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಮುಳುಗುವ ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಾಮವು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಘನ ಾಗಿದೆ;
ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಧೂಪವನು್ನ ಶುದ್ಧ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ೌದು, ಅನ್ಯ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಾಮವು ಬಹು ಾನ್ಯ ಾಗಿದೆ.” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
12 ನೀ
ೕ, “ಯೆಹೋವನ ಮೇಜು ಅಶುದ್ಧ, ಅದರ ಮೇಲಣ ನೈ ವೇದ್ಯ ಅಸಹ್ಯ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ಅ
್ಯೕ, ಈ ಸೇವೆಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಬೇಸರವೆಂದು
ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಕಳ ಾದ ಪಶುವನೂ್ನ, ಊನ ಾದದ್ದನೂ್ನ, ರೋಗ ಹಿಡಿದ ಾ್ರ ಣಿಯನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪ ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಕೈ ಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 14 “ಒಬ್ಬ ನು ಹರಕೆ ಹೊತು್ತ ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲರುವ
ಗಂಡುಪಶು ಾಗೂ ಕಳಂಕ ಾದ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೆ ಆ
ೕಸ ಾರನಿಗೆ
ಾಪವು ತಟ್ಟಲಿ; ಾನು ಾಜಾಧಿ ಾಜ, ನನ್ನ ಾಮವು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
6

2
ಅ

ೕಗ್ಯ ಾಜಕರ ಖಂಡನೆ
1
ಾಜಕರೇ, ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯು ಈಗ ನಿಮ ಾಗಿದೆ. 2 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆ ಯನು್ನ ನೀವು ಆಲಿಸಿ ಮನನ ಾಡಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಪವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು, ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಶಪಿಸುವೆನು; ೌದು, ಈ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಾರಣ ಾನು
3
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಶಪಿಸುವೆ; ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
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ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಸಗಣಿಯನು್ನ ಎರಚುವೆನು. ಈ ಅವ ಾನದಿಂದ ನೀವು ತಿಪೆ್ಪಯ ಾ ಾಗುವಿರಿ. 4 ಾನು
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ*
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
5 “ ಾನು ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜೀವ ಾತ ಾಗು ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ,
ಸುಖ ತರುವಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಅವರು ಭಯ ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಳಲೆಂದೇ ಾನು ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಿಧಿಸಿದೆನು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. 6 ಅವರ
ಾಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯು ನೆಲೆಸಿತು್ತ, ಅವರ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಪ ಾದದ ಾತುಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ, ಸದ್ಧಮರ್ದಿಂದಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಬಹು ಜನರನು್ನ
ಾಪದ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದರು. 7 ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದು
ಾಜಕನ ತುಟಿಗಳ
ಧಮರ್ವಷೆ್ಟ; ಅವನು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೂತ ಾಗಿರುವ ಾರಣ ಜನರು ಅವನ ಾಯಿಂದ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಧಮರ್. ನೀ ೕ ಾರಿತಪಿ್ಪದಿ್ದೕರಿ;
8 “ನಿಮ್ಮ ಧ
ೕರ್ಪದೇಶದಿಂದ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಾಗೆ
ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ; ಲೇವಿಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ನೀವು ನನ್ನ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ನಿಯಮ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನಂತೂ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವ ಾನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸಿ ಕೀ ಾಗಿ
ಾಣುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.”
ಅವಿಧೇಯ ಗೃ ಹಸ್ಥರ ಖಂಡನೆ

ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ನೇ ತಂದೆ; ಒಬ್ಬ ನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಿದವನ ಾ್ಲ; ಹೀಗಿರಲು
ಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡುವುದೇಕೆ? 11 ಯೆಹೂದವು ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದೆ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದು ದು ಾಚಾರವು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ; ಯೆಹೂದವು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರ ಯ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
12 ಇಂಥ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸುವವ ಾಗಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವ ಾಗಲಿ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನು
ಾಕೋಬಿನ
ಗು ಾರಗ ಳಗಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವನು;
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸುವವನನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡುವನು. 13 ಇನೊ್ನಂದು
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ - ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ನರ ಾಟದಿಂದಲೂ, ಗೋ ಾಟದಿಂದಲೂ
10

ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಿ ಮುಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ; ಆದ ಾರಣ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನೈ ವೇದ್ಯ ವನು್ನ ಇನು್ನ ಲ ಸನು, ನಿಮ್ಮ
ಕೈ ಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸನು.
14 “ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರೋ? ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ೌವನ ಾ್ರ ಯದ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಆದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ಾ
ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಹಚರಿಣಿಯೂ, ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪತಿ್ನ ಾದ ಆಕೆಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದಿ್ದೕ. 15 ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯ ತನುಮನಗಳನು್ನ ಒಂದು
ಾಡಿ ಒಡಂಬಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ದೇವರ ಉದೆ್ದೕಶವೇನು? ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾಳುವ ಸಂ ಾನ
ದಯ ಾಲಿಸುವ ಉದೆ್ದೕಶ ಆತನ ಾಗಿತು್ತ. ಆದುದರಿಂದ ಮದುವೆ ಾದ ಪತಿ್ನ ಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡದೆ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲಿ.” 16 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
“ ಾನು ಪತಿ್ನ ಾ್ಯ ಗವನೂ್ನ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ
ಾಡುವವನನೂ್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಇದು
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಆದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಬೇಡಿರಿ.”
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಸನಿ್ನಹಿತ
*

2:4 ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಲೇವಿ ಸಂ ಾನದವರು.
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ಾತುಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. “ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕ ಾ? ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ದು ಾಚಾರಿಯು ಯೆಹೋವನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಅವರೇ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆತನ
ಗಮನದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರಿ.
17 ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ

3

1 “ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆತನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ

ಾರಿಯನು್ನ ಸರಿ ಾಡುವನು; ನೀವು
ಹಂಬಲಿಸುವ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಬರುವನು; ಆ ಾ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ದೂತನು ಬರು ಾ್ತನೆ” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 2 ಆತನು ಬರುವ ದಿನವನು್ನ
ಾರು ಾ ಾರು? ಆತನು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ಾರು ನಿಂ ಾರು? ಆತನು ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನ ಬೆಂಕಿಗೂ,
ಅಗಸನ ಾಬೂನಿಗೂ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಶೋಧಿಸುವ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಂತೆ ಕುಳಿತು
ಲೇವಿ ವಂಶದವರನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು; ಅವರು
ಸದ್ಧಮಿರ್ಗ ಾಗಿ* ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈ ವೇದ್ಯ ಗಳನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪ ಸುವರು. 4 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನೈ ವೇದ್ಯ ವು, ಪೂವರ್ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದಂತೆ
ಆಗಿರುವುದು. 5 “ ಾನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು; ಾಟ ಾರನು, ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಯೂ,
ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳುವವನು, ಕೂಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿಯವನನು್ನ
ೕಸಪಡಿಸುವವನು, ವಿಧವೆಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಅ ಾಥರನೂ್ನ ಾಧಿಸುವವನು, ವಿದೇಶಿಯ ಾ್ಯಯತಪಿ್ಪ ಸುವವನು ಅಂತು ನನಗೆ ಹೆದರದಿರುವ
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಾ
ಾಗಿರುವೆನು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 6 “ಆದರೂ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು
ಾಪರ್ಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ಾಕೋಬ
ಸಂತತಿಯವರೇ ನೀವು ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.”
ದಶ ಾಂಶ ಸಲಿ್ಲಸುವುದರಲಿ್ಲ
ೕಸ
“ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗಿರಿ; ತಿರುಗಿದರೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗುವೆನು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿರುಗೋಣ?” ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 8 “ನರಮನುಷ ್ಯ ನು ದೇವರಿಂದ
ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನೀ ೕ ನನಿ್ನಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ‘ನಿನಿ್ನಂದ ಏನು ಕದು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ?’
ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರೋ. ದಶ ಾಂಶವನು್ನ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಬೇ ಾದ ಪ ಾಥರ್, ಇವುಗಳನೆ್ನೕ.
9 ನೀವು ಅಂದರೆ ಈ ಜ ಾಂಗದವರೆ ಾ್ಲ ನನಿ್ನಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವವ ಾದ ಾರಣ
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
10 ನನ್ನ ಆಲಯವು ಆ ಾರದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀವು ದಶ ಾಂಶವನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ; ಾನು ಪರಲೋಕದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳಹಿಡಿಯ ಾಗದಷು್ಟ
ಸುವರಗಳನು್ನ ಸುರಿಯುವೆನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀಗೆ ಪರೀ ಸಿರಿ.
11 ನುಂಗುವ ಹುಳವನು್ನ
ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ತಡೆಯುವೆನು.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಫಲವನು್ನ
ಾಶ ಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಯಹಣು್ಣ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಉದುರಿಹೋಗದು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 12 “ಆಗ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು ಕೊಂ ಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವು ಆನಂದ ಾಗಿರುವುದು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7

ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಖಂಡನೆ ಮತು್ತ ಭಕ್ತರ ಮುಂದಿನ ಉ ಾ್ಸಹ
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಡಿದ ಾತುಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.
“ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ?” ಅನು್ನತಿ್ತೕ ಾ? 14 ನೀವು “ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ವ್ಯ ಥರ್;
ಾವು ಆತನ ನಿಯಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ದುಃಖದಿಂದ
ವಿ ಾರಿಗ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆದ ಾಭವೇನು? 15 ಈಗ ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ ಾಗ್ಯ ವಂತರೆಂದು
13 “ನೀವು

*

3:3 ಸದ್ಧಮಿರ್ಗ ಾಗಿ

ೕಗ್ಯ ಾದ.

ಮ ಾಕಿಯನು 3:16

1354

ಮ ಾಕಿಯನು 4:6

ಕೊಂ ಾಡಬೇ ಾಗಿ ಬಂತು; ೌದು, ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳು ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ, ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರೂ
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. 16 ಇಂ ಾ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಯೆಹೋವನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆಲಿಸಿ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ತನ್ನ
ಾಮ ಸ್ಮರಣೆ
ಾಡುವವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಿದನು.
17 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು
ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು
ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಾಗಿರುವರು; ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಸ್ವಂತ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು” ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 18 ಆಗ ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ, ದುಷ್ಟರಿಗೂ,
ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೂ, ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಣುವಿರಿ.

4
ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ
1 “ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ, ಒಲೆಯಂತೆ ಉರಿಯುತಿ್ತದೆ; ಸಕಲ ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ,
ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳೂ ಒಣಹುಲಿ್ಲ ನಂತೆ ಇರುವರು. ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ ದಿನವು ಅವರಿಗೆ ಅಗಿ್ನಪ ್ರಳಯ ಾಗುವುದು.
2 ನನ್ನ
ಬುಡ, ರೆಂಬೆಗ ಾವುದನೂ್ನ ಉಳಿಸದು.
ಾಮದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟಿ್ಟರುವ ನಿಮಗೋ
ದೇವರ ಧಮರ್ವೆಂಬ ಸೂಯರ್ನು ಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಕಿರಣಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಮೂಡುವನು;
ಕೊಟಿ್ಟ ಗೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಕರುಗಳಂತೆ ನೀವು ಹೊರಟು ಬಂದು ಕುಣಿ ಾಡುವಿರಿ; ದುಷ್ಟರನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವಿರಿ.
3 ಾನು ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಧಮಿರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೂದಿ
ಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವರು”
ಇದು ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಎಲೀಯನ ಬರುವಿಕೆ
“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅಂದರೆ, ಾನು ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿ ಾಗಿ
ೕಶೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 ಾನು ಬಂದು
ದೇಶವನು್ನ ಾಪದಿಂದ ಹತ ಾಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಗಮನದ ಭಯಂಕರ ಾದ ಮ ಾದಿನವು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು; 6 ಅವನು ತಂದೆಗಳ
ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಂದೆಗಳ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸುವನು.”
4

ಮ ಾಕಿಯನು 4:6

1355

ಮ ಾಕಿಯನು 4:6

ಮ ಾ್ತಯನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಮ ಾ್ತಯನು, ಅವನು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು, ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಂಥವ ಾಗಿದ್ದನು (9:9,13).
ಾಕರ್ನು ಮತು್ತ ಲೂಕನು ತಮ್ಮ
ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಲೇವಿ ಎಂದು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸು ಾ್ತರೆ. ಕತರ್ನ ಾನ ಎಂಬುದು ಅವನ ಹೆಸರಿನ
ಅಥರ್, ಆರಂಭಿಕ ಸಭೆಯ ಾದಿ್ರ ಗಳು 12 ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಮ ಾ್ತಯನನು್ನ ಈ
ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಒಮ್ಮತ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಮ ಾ್ತಯನು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಇತರ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕಥನದೊಂದಿಗೆ ಮ ಾ್ತಯನ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ತುಲ ಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಾ ಯು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 50-70 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಮ ಾ್ತಯ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವು ಾದರೆ, ಅದು ಾ್ಯ ಲೆಸೆ್ಟ ೖ ನ್ ಅಥ ಾ
ಸಿರಿ ಾದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು, ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು
ಅನೇಕರು ಾವಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಆತನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಗಿ್ರ ೕಕ್ನಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾರಣ, ಮ ಾ್ತಯನು ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಷಿಕ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸಮು ಾಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಓದುಗರ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನು್ನ ತೋರಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಓದುಗರ ಬಗೆ್ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ: ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ಮ ಾ್ತಯನ
ಆಸಕಿ್ತಯ ವಿಷಯ ಾಗಿತು್ತ; ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಯೇಸುವಿನವರೆಗೆ ಇರುವ ವಂ ಾವಳಿಯ ರಚನೆ (1:117); ಯೆಹೂದ್ಯ ಪರಿ ಾಷೆಯ ಬಳಕೆ (ಉ ಾಹರಣೆಗೆ, ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ, ಪರಲೋಕವು ದೇವರ
ಾಮವನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸುವುದಕಿ್ಕರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅನಿಚೆ್ಛಯನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ಾವೀದ ಕು ಾರನೆಂದು ಒತಿ್ತಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು, 1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 30:31;
21:9,15; 22:41,45). ಮ ಾ್ತಯನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮು ಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದಿ್ರ ೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬರೆಯು ಾಗ, ಯೇಸು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಓದುಗರಿಗೆ
ದೃ ಢೀಪಡಿಸುವುದು ಮ ಾ್ತಯನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾನವಕುಲದೆಡೆಗೆ ತರುವುದನು್ನ
ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದು ಇದರಲಿ್ಲ ನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ನಿರೀ ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಅರಸನೆಂದು ಅವನು ಒತಿ್ತಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ (ಮ ಾ್ತ 1:1; 16:16; 20:28).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ — 1:1-2:23
2. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 3:1-18:35
3. ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 19:1-20:34
4. ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳು — 21:1-27:66
5. ಸ ಾಪಿ್ತಯ ಸಂಗತಿಗಳು — 28:1-20
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ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿ
ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿ.
2 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಗನು ಇ ಾಕನು. ಇ ಾಕನ ಮಗನು
ಾಕೋಬನು.
ಾಕೋಬನ ಮಗನು
ಯೆಹೂದನು, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಯೆಹೂದನ ಮಕ್ಕಳು. 3 ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಾ ಾರಳಲಿ್ಲ ಪೆರೆಚನು,
4 ಹೆಚೊ್ರ ೕನನ ಮಗನು ಅ ಾಮನು.
ಜೆರಹನು ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಪೆರೆಚನ ಮಗನು ಹೆಚೊ್ರ ೕನನು.
ಅ ಾಮನ ಮಗನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು. ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನ ಮಗನು ನಹಶೋನನು. ನಹಶೋನನ ಮಗನು
ಸಲೊ್ಮೕನನು. 5 *ಸಲೊ್ಮೕನನ ಮಗ ಾದ ಬೋವಜನು ಾ ಾಬಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಬೋವಜನ ಮಗನು
1 ಅಬ್ರ

†ಓಬೇದನು ರೂತಳಲಿ್ಲ ‡ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಓಬೇದನ ಮಗನು ಇಷಯನು. 6 ಇಷಯನ ಮಗನು ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನು. § ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
7

ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮಗನು ಅಬೀಯನು. ಅಬೀಯನ ಮಗನು
ಆಸನು. 8 ಆಸನ ಮಗನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗನು ಯೆಹೋ ಾಮನು.
ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗನು ಉಜಿ್ಜೕಯನು. 9 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನು
ೕ ಾಮನು.
ೕ ಾಮನ ಮಗನು
ಆ ಾಜನನು. ಆ ಾಜನ ಮಗನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು. 10 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನು ಮನಸೆ್ಸಯನು. ಮನಸೆ್ಸಯ
ಮಗನು ಆ ೕನನು. 11 ಆ ೕನ ಮಗನು
ೕಷೀಯನು. * ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ೕಷೀಯನಿಗೆ ಯೆಕೊನ್ಯ ನು, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 12 ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ
ಮೇಲೆ ಯೆಕೊನ್ಯ ನು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನು ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು
13 ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮಗನು ಅಬಿಹೂದನು. ಅಬಿಹೂದನ ಮಗನು ಎಲ್ಯಕೀಮನು. ಎಲ್ಯಕೀಮನ ಮಗನು
ಅ ೕರನು. 14 ಅ ೕರನ ಮಗನು ಸದೋಕನು. ಸದೋಕನ ಮಗನು ಅಖೀಮನು. ಅಖೀಮನ
ಮಗನು ಎಲಿಹೂದನು. 15 ಎಲಿಹೂದನ ಮಗನು ಎಲಿ ಾಜರನು. ಎಲಿ ಾಜರನ ಮಗನು ಮ ಾ್ತನನು.
ಮ ಾ್ತನನ ಮಗನು ಾಕೋಬನು. 16 ಾಕೋಬನ ಮಗನು
ೕಸೇಫನು.
ೕಸೇಫನು ಮರಿಯಳ
ಗಂಡನು. ಈ ಮರಿಯಳಿಂದಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟದನು.
17 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ
ಾವೀದನ ವರೆಗೂ ಒಟು್ಟ ಹದಿ ಾಲು್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು,
ಾವೀದನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಸತ್ವಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹದಿ ಾಲು್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು, ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಸತ್ವದ
ದಿನದಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನವರೆಗೆ ಹದಿ ಾಲು್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳು.
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಜನನವು
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಜನನವು ಹೇ ಾಯಿತಂದರೆ, †ಆತನ
ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳಿಗೂ
ೕಸೇಫನಿಗೂ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿ ಾಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ
ಮರಿಯಳು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ ತಿಳಿದುಬಂತು. 19 ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಾದ
ೕಸೇಫನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಮರಿಯಳನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದು ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡದೆ
ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನು. 20 ಅವನು ಇದನು್ನ ಕುರಿತು
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನೇ, ನೀನು ಮರಿಯಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಬೇಡ.
ಆಕೆ
ಗಭರ್ವತಿ ಾದದು್ದ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದಲೇ. 21 ‡ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು; ನೀನು ಆತನಿಗೆ
18

‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ರ ಸುವನು,” ಅಂದನು. 22 ಕತರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿದ
ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯಿತು; ಆ ಾತು ಏನೆಂದರೆ,
23 § “ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ
ಾಗಿ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು;
ಆತನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮ ನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು.
‘ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇ ಾ್ದನೆಂದು’ ಈ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್.”
*
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†
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†
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‡
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ಆಗ
ೕಸೇಫನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ದೇವದೂತನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ಪ್ರ ಾರ ಮರಿಯಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. 25 ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಆಕೆ
ಡನೆ ಶರೀರ
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. ಮತು್ತ
ೕಸೇಫನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.

2
ಾನಿಗಳು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದು್ದ

ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನ ಾಲದಲಿ್ಲ; ಯೂ ಾಯ ಸೀಮೆಯ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಪೂವರ್ದೇಶದ ಾನಿಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು, 2 *“ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಆತನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರ ವನು್ನ ಾವು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದೆವು” ಎಂದರು. 3 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು
4 ಅವನು
ತಳಮಳಪಟ್ಟ ನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳವಳಪಟ್ಟರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರನೂ್ನ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, “ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಬೇ ಾದದು್ದ ಎಲಿ್ಲ” ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 5 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂ ಾಯದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ; ಏಕೆಂದರೆ,
6 †“ ‘ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೇ,
1

ಯೆಹೂದದ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರ ಜೆ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು್ನ
ಆಳತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದಲೇ ಉದಯಿಸುವನು.’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7 ಆಗ ಹೆರೋದನು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ ಾನಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ವು ಾಣಿಸಿದ
ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ಅವರಿಂದ ನಿಖರ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, 8 “ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಕೂಸಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿರಿ; ಅದು ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ; ಾನು ಸಹ ಬಂದು ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾನಿಗಳನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
9 ಅವರು ಅರಸನ

ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ವು ಪುನಃ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ಆ ಕೂಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಲು್ಲವ ತನಕ ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿತು್ತ. 10 ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರ ವನು್ನ
ಕಂಡು ಪರ ಾನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು. 11 ಅವರು ಆ ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಕೂಸನು್ನ
ಅದರ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಿ ೕಪದ
ಗಂಟುಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ‡ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನ, ಪರಿಮಳದ್ರ ವ ್ಯ§ ಮತು್ತ ರಕ್ತಬೋಳಗಳನು್ನ* ಮಗುವಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 12 ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು
ಆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಾನಿಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ನೀನು
ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ, ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗು, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ
ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರು; ಹೆರೋದನು ಈ ಕೂಸನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವನು” ಎಂದನು.
14 ಅದೇ ಾತಿ್ರ
ೕಸೇಫನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಹೆರೋದನು ತೀರಿಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. 15 ಹೀಗೆ, †“ನನ್ನ
13

ಮಗನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರೆದೆನೆಂದು” ಕತರ್ನು ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿದ
ನೆರವೇರಿತು.
*
*
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ಆಗ ಹೆರೋದನು ಾನು ಾನಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ ಾದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು
ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾನು ಾನಿಗಳಿಂದ ಕೂಸು ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ನೆರೆಹೊರೆ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಟಿ್ಟದ ಎರಡು
ವಷರ್ದೊಳಗಿನ ಗಂಡು ಕೂಸುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 17 ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೇಳಿದ
ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು; ಅದೇನೆಂದರೆ,
18 ‡“ ಾಮದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೇಳಿಸಿತು; ಆಕ್ರ ಂದನವೂ ಬಹು ಗೋ ಾಟವೂ ಉಂಟಾದವು; ಾಹೇಲಳು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದ ಾರದೆ
ಇದ್ದಳು” ಎಂಬುದೇ.
19 ಹೆರೋದನು ತೀರಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ದೂತನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, 20 “ನೀನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗು; ಕೂಸಿನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು ಸತು್ತ ಹೋದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆಗ
ೕಸೇಫನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
22 ಆದರೆ ಅಖೆರ್ ಾಯನು ತನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ಹೆರೋದನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಯೂ ಾಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದನು. 23 ಅಲಿ್ಲರುವ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರನು್ನ ಸೇರಿ ಾಸ ಾಡಿದನು.
ಹೀಗೆ, “ಆತನು ನಜರೇತಿನವನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಾತು
ನೆರವೇರಿತು.
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ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ಉಪದೇಶ
ಾಕರ್ 1:2-8; ಲೂಕ 3:1-18;
ೕ ಾ 1:6-8,19-34
1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ*
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನೆಂಬುವವನು ಯೂ ಾಯದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತ, 2 ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ.”
3 †“ ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ;

ಆತನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವಿದೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆ ಾಯನಿಂದ ಸೂಚಿತ ಾದವನು ಇವನೇ.
4
ೕ ಾನನ ಉಡುಪು ಒಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಾಡಿತು್ತ, ಅವನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಒಂದು ಚಮರ್ದ
ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಮಿಡತೆ ಮತು್ತ ಾಡುಜೇನು ಅವನ ಆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
5 ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು, ಎ ಾ್ಲ ಯೂ ಾಯದವರೂ ಮತು್ತ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಸೀಮೆಯ ಜನರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು, 6 ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ
ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
7 ಆದರೆ
ೕ ಾನನು ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಸದು್ದ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕರು ತನಿ್ನಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಎಲೈ ಸಪರ್ಸಂತತಿಯವರೇ, ಮುಂದೆ
ಬರಲಿರುವ ದೈ ವಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವ ಾರು? 8 ನೀವು ಾನ ಾಂತರ
ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಫಲವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. 9 ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ
ಎಂದು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಿ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಬಲ್ಲ ನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಈ ಾಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಾಕಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. 11 ‡ ಾನಂತೂ
‡

2:18 ಯೆರೆ 31:15

ದೇವರ

*

3:1 ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಹಲವು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ

ಾಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾರಿದನು.

†

3:3 ಯೆ ಾ 40. 3

‡

3:11

ೕ ಾನನು ಬೆಳೆದು

ೕ ಾ 1:26,33; ಅ. ಕೃ. 1:5

ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ

ಮ ಾ್ತಯನು 3:12
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ಾನ ಾಂತರ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವವನು
ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು; ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಹೊರಲಿಕೂ್ಕ ಾನು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ; ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲಯೂ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವನು. 12 ಹೊಟ್ಟ ನು ತೂರುವ
ರವನು್ನ ಆತನು
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ; ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲಯ ಾಶಿಯನು್ನ ತೂರಿ ಹಸನು ಾಡಿ ತನ್ನ ಗೋದಿಯನು್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟ ನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:9-11; ಲೂಕ 3:21,22
13 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ

ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿ ಬಂದನು. 14 ಆತನಿಗೆ
ೕ ಾನನು§ ತಡೆಯು ಾ್ತ, “ ಾನೇ ನಿನಿ್ನಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು
ಹೇಳಿದಕೆ್ಕ, 15 ಯೇಸು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೋ; ಹೀಗೆ ಾವು ಎ ಾ್ಲ ನೀತಿಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ
ೕ ಾನನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
16 ಯೇಸು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಗೋ, ಆತನಿ ಾಗಿ
ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಿತು; ಮತು್ತ ದೇವರ ಆತ್ಮ ವು ಾರಿ ಾಳದ ಾಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. 17 ಆಗ * “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಮಗನು, ಈತನನು್ನ ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ಾಣಿ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿತು.

4

ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:12,13; ಲೂಕ 4:1-13
1 ಆಗ ಯೇಸು ಸೈ ಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಆತನನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
2 ಆತನು ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಉಪ ಾಸವಿದ್ದ ತರು ಾಯ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು.
3 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಗೆ
ರೊಟಿ್ಟ ಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 4 ಯೇಸು, *“ ‘ಮನುಷ ್ಯ ನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ

ಾತ್ರ ದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಾಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ನುಡಿಯಿಂದಲೂ
ಬದುಕುವನು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ” ಅಂದನು.
5 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ †ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇ ಾಲಯದ
ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ 6 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದುಮುಕು;
‡‘ದೇವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುವನು; ನಿನ್ನ ಾಲು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅವರು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
§“ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದು ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿದೆ” ಅಂದನು. 8 ಬಳಿಕ
ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ವೈ ಭವವನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 9 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರೆ
ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಅಂದನು. 10 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ, ನೀನು ತೊಲಗಿ ಹೋಗು.
‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ
ಾತ್ರ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು ಆತನೊಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು’*ಎಂಬು ಾಗಿ
ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟು ಹೋದನು, ಆಗ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ
ಉಪಚಾರ ಾಡಿದರು.
§

3:14 ಯೇಸು ಾಪವನೆ್ನೕ

ಯೆರುಸಲೇಮ್

‡

ಾಡದೆ ಇದ್ದರಿಂದ

4:6 ಕೀತರ್ 91:11,12

*
§

3:17 ಮ ಾ್ತ 12:18; 17:5; ಕೀತರ್ 2:7

4:7 ಧ

ೕರ್ 6:16

*

4:10 ಧ

*

4:4 ಧ

ೕರ್ 6:13; 10:16

ೕರ್ 8:3

†

4:5

ಮ ಾ್ತಯನು 4:12
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ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:14,15; ಲೂಕ 4:14,15
12
ೕ ಾನನು ಸೆರೆ ಾದನು ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಗೆ
ಹೊರಟು ಹೋದನು. 13 ಬಳಿಕ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿಯರ
ಗಡಿ ಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಕಪೆ ೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು.
14 ಇದರಿಂದ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿರುವ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು†; ಆ ಾತು
15
‡
ಏನೆಂದರೆ,
“ಜೆಬುಲೋನ್ ಸೀಮೆ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆ,
ದರ್ನಿನ ಆಚೆ, ಸಮುದ್ರ ದ ಕಡೆಗಿರುವ
ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆ, 16 ಹೀಗೆ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಈ ಸೀಮೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮ ಾ
ಬೆಳಕು ಾಣಿಸಿತು; ಮರಣದ ಾಯೆ ನೆರೆದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಉದಯ ಾಯಿತು”
ಎಂಬುದು. 17 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು, “ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಿರಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಸಮೀಪಿಸಿತು” ಎಂದು
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:16-20; ಲೂಕ 5:2-11;
ೕ ಾ 1:40-42
18 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗು ಾಗ ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ
ೕನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಂದೆ್ರ ಯನು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬಲೆಬೀಸುವುದನು್ನ ಕಂಡನು; ಅವರು
ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. 19 ಅವರಿಗೆ ಆತನು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನ ಗಿ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ, 20 ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 21 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಅಂದರೆ
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನನೂ್ನ ಕಂಡನು; ಇವರು ತಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಕರೆದನು. 22 ಕೂಡಲೆ ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಅಸ್ವ ಸ್ಥರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದದು್ದ
ಾಕರ್ 1:39; ಲೂಕ 4:15-44; 6:17-19
23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಾಡು ಾ್ತ, ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಹೇಳು ಾ್ತ ಜನರ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ತರದ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದನು. 24 ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಸಿರಿ ಾದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬದ್ದರಿಂದ
ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರನು್ನ, ಅಂದರೆ ಾ ಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರನೂ್ನ,
ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರನೂ್ನ ಮೂ ಾರ್ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ ಾಶ್ವರ್ ಾಯುವಿನವರನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು;
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು. 25 ಗಲಿ ಾಯ, ದೆಕ ಲಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಯೂ ಾಯ ಎಂಬೀ
ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೇ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

5

ಯೇಸು ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಸಂಗ
ಲೂಕ 6:20-49; 11:1-4,9-13,33-36; 12:22-24,57-59; 16:17,18
1 ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿ ಕುಳಿತ ತರು ಾಯ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. 2 ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
3 “ಆತ್ಮ ದಲಿ್ಲ ಬಡವ ಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು; ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಅವರದು.
4 ದುಃಖಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದುವರು.
5 ವಿನಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವರು.
†

4:14 ಯೆ ಾ 9:1-2

‡

4:15 ಯೆ ಾ 9:1,2

ಮ ಾ್ತಯನು 5:6
6 ನೀತಿಗೆ ಹಸಿದು
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ಾರಿದವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ತೃ ಪ್ತ ಾಗುವರು.

7 ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು.

8 *ಶುದ್ಧ ಹೃ ದಯದವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವರು.
9

ಾಂತಿ ಾಗಿ ಶ್ರ ಮಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು; ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಅವರದು.
11 “ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ
ಾತುಗಳನು್ನ ಸು ಾ್ಳ ಗಿ
ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. 12 †ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ
10 ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ

ಸಿಕು್ಕವುದು; ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರ ಾ್ಲ.
13 “ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉ ಾ್ಪ ಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಉಪು ್ಪ ಸಪ್ಪ ಾದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇರೆ
ಾವುದರಿಂದ ಉಪಿ್ಪ ನ
ರುಚಿಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯ? ಜನರು ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾರಿಹೋಕರು ತುಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಅದು
ೕಗ್ಯ ವೇ ಹೊರತು ಮ ಾ ವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ‡ನೀವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಬೆಟ್ಟದ

ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಊರು ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು. 15 ಮತು್ತ ಾರೂ ದೀಪವನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿ ಕೊಳಗದೊಳಗೆ
ಇಡುವುದಿಲ್ಲ; ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆಯೇ ಇಡು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ಅದು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕು
ಕೊಡುವುದು. 16 ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ. ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
17 “
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿರಿ; ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ; ಬದ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 18 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,§ಆ ಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದುಹೋಗುವ ತನಕ
ಧಮರ್ನಿಯಮವೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕ ಾಗಲಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಾಗಲಿ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದು ಜನರಿಗೂ ಾಗೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠನೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು; ಆದರೆ ಾನೇ
ಸ್ವತಃ ಆ ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೂ ಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 20 ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರ ನೀತಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರ ಾರಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
21 *“ ‘ನರಹತ್ಯ
ಾಡ ಾರದು; ನರಹತ್ಯ
ಾಡುವವನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನೆಂದು’
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ತನ್ನ
ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು; ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ಎಲೈ ಮೂಖರ್ನೇ’ ಎಂದು ಅನು್ನವವನು ಾ್ಯಯ ಸಭೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಒಳ ಾಗುವನು; ‘ಎಲೈ ನೀಚನೇ’ ಎಂದು ಅನು್ನವವನು, †ಅಗಿ್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು. 23 ಆದ ಾರಣ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂ ಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ

ಏನೋ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, 24 ನಿನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮುಂದೆಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ
ದಲು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಂಗಡ ಒಂ ಾಗು; ಆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
25 “ಇನೂ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ತಿ ಾದಿ
ಂದಿಗೆ ಬೇಗ ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೋ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ
ಆ ಾದಕನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಾನು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕೈ ಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಾ್ಟ ನು. ಆಗ ನೀನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವಿ. 26 ನೀನು ಒಂದು ಾಸ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವ ತನಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದ ಾ್ಕಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
*

5:8 ಕೀತರ್ 24:4; ಇಬಿ್ರ. 12:14; 1
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‡“ ‘ವ್ಯ ಭಿಚಾರ

ಾಡ ಾರದೆಂದು’ ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಪರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ನೋಡಿ
ೕಹಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
29 ನಿನ್ನ ಬಲಗಣು್ಣ
ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಕೂಡ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡು, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ನರಕದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದೇಹದ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಹಿತವಲ್ಲವೇ. 30 §ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಎಸೆದುಬಿಡು, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ನರಕದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದೇಹದ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಹಿತವಲ್ಲವೇ. 31 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನು ಆಕೆಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಕೊಡತಕ್ಕದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿಯದೆಯಷೆ್ಟ.
32 ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನು ಅವಳು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ವಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
33 “ಮತು್ತ, ನೀನು ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಡ ಾರದು;*‘ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಆಣೆಗಳನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು

ಹಿರಿಯರ ಾಲದಲಿ್ಲ’ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 34 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಆಣೆಯನೆ್ನೕ ಇಡಬೇಡಿರಿ. ಆ ಾಶದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ; ಅದು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನವು. 35 ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ ಅದು ಆತನ ಾದಪೀಠ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ;†ಅದು
ಆ ಮ ಾ ಾಜನ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿದೆ. 36 ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡ; ನೀನು ಒಂದು
ಕೂದಲ ಾ್ನದರೂ ಬೆಳ್ಳ ಗೆ ಅಥ ಾ ಕಪ್ಪ ಗೆ
ಾಡ ಾರೆ. 37 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಾತು ‘ ೌ ಾದರೆ ೌದು
ಅಲ್ಲ ಾದರೆ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದಿರಲಿ. ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದದು್ದ ಸೈ ಾನನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಾ್ದಗಿದೆ.
38 “ ‘ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಾಗಿ ಕಣ್ಣ ನು್ನ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಹಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆಯಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 39 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಕೆಡುಕನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಬೇಡ. ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ
ಬಲಗೆನೆ್ನಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ ಸಹ ತಿರುಗಿಸು. 40 ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನಿಗೆ ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು.
41 ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದು ಮೈ ಲು ದೂರ ಾ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಎರಡು ಮೈ ಲು ದೂರ
ಹೋಗು. 42 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಕೊಡು; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡಲು ಬಂದವನಿಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
43 ‡“ ‘ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಬೇಕೆಂದು’ ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂಬು ಾಗಿ

ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 44 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ;§ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವವರಿಗೊಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. 45 ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟ ವರ ಮೇಲೆಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂಯರ್ನು
ಉದಯಿಸುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಳೆ
ಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ. 46 ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ತೋರಿಸುವವರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ ಫಲವೇನು? ಸುಂಕದವರು ಾಗೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ. 47 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾತ್ರ ನೀವು ಮ ಾರ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಹೆಚು್ಚ ಾಡಿದ
ಾ ಾಯಿತು? ಅನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರಲ್ಲವೇ. 48 *ಆದುದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ

ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಿ.

6

ಾನಧಮರ್ದ ವಿ ಾನ
1 “ಜನರು ನೋಡಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ‘ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ’ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಾಡ ಾರದು;
*
ಾಡಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಮಗೆ ಫಲದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
‡

5:27 ವಿ

48:2

*

‡

ೕ 20:14
5:43

6:1 ಆಶೀ ಾರ್ದ

§

5:30 ಮ ಾ್ತ 18:8;

ಾಜ 19:17,18

§

ಾಕರ್ 9:43

*

5:33 ವಿ

5:44 ಲೂಕ 3:34; ಅ. ಕೃ. 7:60

*

ೕ 20:7;

ಾಜ 19:12
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†

ಾಗೆ

5:35 ಕೀತರ್
ಾಕೋಬ. 1:4
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“ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ಾನಕೊಡು ಾಗ ಅದನು್ನ ಪ್ರ ಚಾರಪಡಿಸಬೇಡ;
ಜನರಿಂದ
ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಪಟಿಗಳು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಆದರೆ
ನೀನು ಾನ ಕೊಡು ಾಗ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಾನಕೊಟ್ಟದು್ದ ಎಡಗೈ ಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. 4 †ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ
2

ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲಕೊಡುವನು.

ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ವಿ ಾನ
“ನೀವು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ಕಪಟಿಗಳ ಾಗೆ
ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೀದಿಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀನು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ‡ನಿನ್ನ ಕೋಣೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು. ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲಕೊಡುವನು. 7 ಆದರೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾಗ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ ್ನೕ
ಸುಮ್ಮ ನೆ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಬೇಡ; ಅವರು ಬಹಳ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು
ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತರೆ. 8 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಾಗೆ ಆಗಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯ ವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 9 ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕು,
10 “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರ ಾರ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನೆರವೇರಲಿ.
11 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ ಾರವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು.
12 §ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದವರನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ
5

ನಮ್ಮ*ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ
ಕೆಡುಕನಿಂದ; ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು†

13 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶೋಧನೆ
14

ನೀವು ಜನರ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ಗಳನೂ್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 15 ಆದರೆ ನೀವು ಜನರ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ
ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
16 “ಇದಲ್ಲದೆ‡ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪ ಗೆ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

ಅವರು ಾವು ಉಪ ಾಸಿಗಳೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ವಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದರೆ
18 ಹೀಗೆ
ನೀನು ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾಗ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಮುಖವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೋ.
ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಉಪ ಾಸಿಯೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಾಣದೆ ಹೋ ಾಗೂ್ಯ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಉಪ ಾಸಿಯೆಂದು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ. ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ
ಪ್ರ ತಿಫಲಕೊಡುವನು.
ಾಶ್ವತ ಸಂಪತು್ತ
†

6:4 ಮ ಾ್ತ 6:6,18

‡

6:6 2 ಅರಸು 4:33; ಾನಿ 6:10

§

6:12 ನಮ್ಮ ಾಲ ಾರರನು್ನ

*

6:12

ಕೆಲವು ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ: ಏಕೆಂದರೆ ಾಜ್ಯ ವೂ ಬಲವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಸ ಾ ಾಲ ನಿಮ್ಮ ವೇ. ಆಮೆನ್; 1ಪೂವರ್ 29:11

ಾಲಗಳನು್ನ

‡

†

6:13

6:16 ಯೆ ಾ 58:5
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§“ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತು್ತ ಾಡಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಇಲಿ್ಲ ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು, ಕಿಲುಬು ಹತಿ್ತ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವುದು; ಇಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಕ ಾ್ನಕೊರೆದು ಕದಿಯುವರು. 20 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತು್ತ
ಾಡಿ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅಲಿ್ಲ ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು, ಕಿಲುಬು ಹತಿ್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು
ಕ ಾ್ನಕೊರೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕದಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, 21 ನಿನ್ನ ಸಂಪತು್ತ ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಇರುತ್ತದಷೆ್ಟ.
22 “ಕಣು್ಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ದೀಪ ಾಗಿದೆ; ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ
ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು. 23 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ಬೆಳಕೇ
ಕತ್ತ ಾದರೆ ಆ ಕತ್ತಲು ಎಷು್ಟ ಮಹತ್ತರ ಾಗಿರಬೇಕು!
24 “
ಾರೊಬ್ಬ ನೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ*ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
19

ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು; ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ
ಾಡಬಹುದು. ನೀವು ದೇವರನೂ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇವಿಸ ಾರಿರಿ.

ಾ ಾ್ಸರ

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ
“ಈ ಾರಣದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಏನು ಊಟ ಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ
ದೇಹರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
26 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಊಟಕಿ್ಕಂತ ಾ್ರ ಣವು ಉಡುಪಿಗಿಂತ ದೇಹವು ಮೇ ಾದುದಲ್ಲವೇ.
ಾ ಾಡುವ
ಹಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ; ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯ ವುದಿಲ್ಲ, ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಆ ಾಗೂ್ಯ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಸಲಹು ಾ್ತನೆ; ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು
ಹೆಚಿ್ಚನವರಲ್ಲ ೕ? 27 †ಚಿಂತೆ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಂದು
ಳ‡ಉದ್ದ ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
25

ಾರಿಂ ಾದೀತು? 28 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಉಡುಪಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚಿಂತೆ ಾಡುವುದೇಕೆ? ಅಡವಿಯ
ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ
ೕಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ;
29 ಆ ಾಗೂ್ಯ ಆ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ ಅಲಂ ಾರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ
ೕನನಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಸಕಲ ವೈ ಭವದಿಂದಿರು ಾಗಲೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 30 ಎಲೈ ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೇ, ಈ
ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ಾಳೆ ಒಲೆಯ ಾ ಾಗುವ ಅಡವಿಯ ಹುಲಿ್ಲಗೇ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಉಡಿಸಿದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸುವನಲ್ಲವೇ! 31 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ‘ಏನು ಊಟ ಾಡಬೇಕು, ಏನು
ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 32 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿ ಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು
ತವಕಪಡು ಾ್ತರೆ. ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ ಎಂದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಷೆ್ಟ.
33 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು
ದಲು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ ನೀತಿಯನೂ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. ಇವುಗಳ ಕೂಡ
ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವವು. 34 ಆದುದರಿಂದ ಾಳಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಾಳಿನ
ದಿನವು ತನ್ನದನು್ನ ಾನೇ ಚಿಂತಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಆ ಹೊತಿ್ತನ ಾಡೇ ಆ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಾಕು.

7
ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿ
ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಾಗೆ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನೀವು ಾಡುವ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ
ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು; ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು.
3 “ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ
ೕಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ ಧೂಳನು್ನ
ಏಕೆ
ೕಚಿಸುವೇ? 4 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನಿಂದ ಧೂಳನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ
ಾ’ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುವೇ? ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನಲೆ್ಲೕ ತೊಲೆ ಇದೆಯ ಾ್ಲ. 5 ಕಪಟಿಯೇ!
ದಲು
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನಿಂದ ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ; ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನಿಂದ ಧೂಳನು್ನ
ತೆಗೆಯವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದು.
1 “ತೀಪುರ್

§
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6 “ಪವಿತ್ರ

ಾದುದನು್ನ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿರಿ.
ಬಹುಶಃ ಅವು ತಮ್ಮ ಾಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಟಾ್ಟವು.
ಫಲ ಾಯಕ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
“ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು; ಹುಡುಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು; ತಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮಗೆ
ತೆರೆಯುವುದು; 8 ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಹೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು,
ತಟು್ಟವವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
9 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನು ರೊಟಿ್ಟ ಕೇಳುವ ಮಗನಿಗೆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕೊಡುವನೋ? 10 ಮೀನು ಕೇಳಿದರೆ
ಾವನು್ನ ಕೊಡುವನೋ? 11 ಾ ಾದರೆ ಕೆಟ್ಟವ ಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬಲ್ಲವ ಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
12 ಅಂತು ಜನರು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು
ಒಳೆ್ಳಯ ವರಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ?
ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತ್ಪಯರ್ ಇದೇ
ಆಗಿದೆ.
ವಿ ಾಶದ ಾಗಿಲು ವಿ ಾಲ
13 *“ಇಕ್ಕಟಾ ್ಟದ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.
ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದು, ಾರಿ
ವಿ ಾಲ ಾದುದು; ಅದರಲಿ್ಲ ಹೋಗುವವರು ಬಹು ಜನ. 14 ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗಿಲು ಇಕ್ಕಟು್ಟ, ಾರಿ
ಬಿಕ್ಕಟು್ಟ; ಅದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ.
7

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
“ಕುರಿವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ;
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅವರು ಕಿತು್ತತಿನು್ನವ ತೋಳಗಳೇ. 16 †ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
15

ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ದತೂ್ತರಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅಂಜೂರಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುವುದುಂಟೇ?
17 ಾಗೆಯೇ‡ಒಳೆ್ಳಯಮರಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವವು; ಹುಳುಕು ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ

ಕೊಡುವುದು. ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು; 18 ಹುಳುಕು ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡ ಾರದು. 19 ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕು ಾ್ತರೆ.
20 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ತೀಪುರ್
§“ನನ್ನ ನು್ನ ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ ಅನು್ನವವರೆಲ್ಲರು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವವನು
ಾತ್ರ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವನು. 22 ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾವು ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತೀಪಿರ್ನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು. 23 ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಗುರುತೇ ನನಗಿಲ್ಲ; ದುಷ್ಟತನ
ಾಡುವ ನೀವು, ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ,’ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು.
21

ಸಿ್ಥರ ಾದ ಮನೆ
“ಆದುದರಿಂದ, ಈ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಬುದಿ್ಧವಂತನಿಗೆ ಹೋಲುವನು. 25 ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು;
ಪ್ರ ಾಹವು ಬಂದವು; ಾಲು್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಆ ಾಗೂ್ಯ ಅದರ
ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿದು್ದದರಿಂದ ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಆದರೆ ಈ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ
ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ
ಸಮ ಾಗಿರುವನು. 27 ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು; ಪ್ರ ಾಹವು ಬಂದವು; ಾಲು್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ
24

*

7:13 ಲೂಕ 13:24.
1:22.

†

7:16 ಲೂಕ 6:43, 44.

‡

7:17 ಮ ಾ್ತ 12:33-35.

§

7:21 ಲೂಕ 6:46-49;
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ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಆಗ ಆ ಮನೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ. ಆ ಕುಸಿತ
ಅ ಾಧ ಾದುದು.
28 “ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರ ಗುಂಪು ಆತನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 29 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸದೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

8

ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:40-44; ಲೂಕ 5:12-14
1 “ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರು ಾಗ ಜನರು ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು.
2 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಬಲೆ್ಲ” ಅಂದನು. 3 ಆತನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು;
ಶುದ್ಧ ಾಗು” ಅಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಕುಷ್ಠದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾದನು. 4 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ; *“ನೋಡು,
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ;†ಆದರೆ ಹೋಗಿ
ಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ
‡
ಕೊಡು;” ಅದು ಅವರಿಗೆ ಾ
ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆ ನೇಮಿಸಿದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ

ಶ ಾಧಿಪತಿಯ ಆಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಲೂಕ 7:1-10,13,28,29
5 ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಒಬ್ಬ ದಂಡಿನ §ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 6 “ಕತರ್ನೇ,
ನನ್ನ ಆಳು ಾಶ್ವರ್ ಾಯುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ತೀವ್ರ ಾದ ನೋವಿನಿಂದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ನರಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 7 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 8 ಆ
ಶ ಾಧಿಪತಿಯು, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷು್ಟ
ೕಗ್ಯ ತೆ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ; ನೀನು ಒಂದು ಾತು
ಹೇಳಿದರೆ ಾಕು, ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು. 9 ಾನು ಸಹ ಅಧಿ ಾರದ ಕೆಳಗಿರುವ ಮನುಷ ್ಯ ನು;
ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ‘ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ;
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ ‘ ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರು ಾ್ತನೆ; ‘ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು. 10 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದನು, ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ,
“ ಾನು ಇಂ ಾ ಮಹತ್ತರ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ ಪೂವರ್ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ
ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ,
ಾಕೋಬ ಎಂಬುವವರ ಸಂಗಡ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು; 12 ಆದರೆ ಾಜ್ಯ ದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು; ಅಲಿ್ಲ
ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ
ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ನೀನು ನಂಬಿದಂತೆ ನಿನ ಾಗಲಿ, ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ
ಆಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು.
ಯೇಸುವಿನ ರೋಗನಿ ಾರಕ ಾಯರ್
ಾಕರ್ 1:29-34; ಲೂಕ 4:38-41
14 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಪೇತ್ರ ನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು,
ಆತನು ಆಕೆಯ ಕೈ ಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು ತಕ್ಷಣವೇ 15 ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು; ಆಕೆ ಎದು್ದ
ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.
16 ಸಂಜೆ
ಾಗಲು ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು; ಆತನು
ಾತು
ಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 17 ಇದರಿಂದ
*“ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು” ಎಂದು
*

8:4 ಮ ಾ್ತ 9:30

ಸರ ಾರ

*

†

8:4

8:17 ಯೆ ಾ 53:4

ಾಜ 14:2-32; ಲೂಕ 17:14

‡

8:4

ಾಜಕರಿಗೆ

§

8:5 ನೂರು ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ
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ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಲೂಕ 9:57-60
18 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಜನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೆ
ಾಗಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 19 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಯು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
20 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುದು್ದಗಳಿವೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ; ಆದರೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆಯಿಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬ ನು,
“ಕತರ್ನೇ, ಾನು
ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ †ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಬರುವಂತೆ ನನಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಅನ್ನ ಾಗಿ, 22 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು, ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮ ವರಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದವರ ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 4:35-41; ಲೂಕ 8:22-25
23 ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
24 ಅವರು
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸಮುದ್ರ ವು ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಗಿ ದೋಣಿಯು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಮುಚು್ಚವಂತೆ
ಆಯಿತು; ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿದಿ್ರ ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ,
“ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡು, ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು. 26 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೇ,
ಏಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಎದು್ದ ಾಳಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದನು; ಆಗ ಅಲಿ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಂತ ಾಯಿತು. 27 ಆ ಜನರು ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈತನು ಎಂಥವ ಾಗಿರಬಹುದು! ಾಳಿಯೂ
ಸಮುದ್ರ ವೂ ಸಹ ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವ ಾ್ಲ” ಅಂದರು.
ಯೇಸು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಅನೇಕ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 5:1-20; ಲೂಕ 8:26-39
28 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಗದರೇನರ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರಿಬ್ಬರು ಸ ಾಧಿಯ
ಗವಿಗ ಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಮ ಾಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಾರೂ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 29 ಅವರು, ‡“ದೇವರ ಕು ಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ಾಲ
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಾ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
30 ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 31 ಆ ದೆವ್ವ ಗಳು, “ನೀನು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಇವರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವು ಾದರೆ ಆ ಹಂದಿಯ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 32 ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು; ಅ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಗುಂಪೆ ಾ್ಲ ಓಡಿ ಕಡಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ
33 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವರು ಊರೊಳಕೆ್ಕ
ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಸತು್ತ ಹೋದವು.
ಓಡಿಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರ ಸಂಗತಿ ಸಹಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು; 34 ಆಗ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೊರಟುಬಂದು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
1 ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ

†

9

ಾಟಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು.

ಯೇಸು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವ ಸ್ಥ
ಾಕರ್ 2:1-12; ಲೂಕ 5:17-26

ಾಡಿದು್ದ

8:21 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಅದೇ ದಿನ ಹೂಳಬೇಕು; ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಈ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿ ಾಯುವ

ತನಕ ಅವರ ಸೇವೆ

ಾಡಿ ಬರುವು ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

‡

8:29 ಮ ಾ್ತ 14:33; 16:16
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2

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯೇಸು ರೋಗಿಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಮಗನೇ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 3 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು” ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 4 ಯೇಸು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದು, “ನೀವು ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ದು ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 5 ಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ’ ಎಂದು
ಅನು್ನವುದೋ? 6 ಅಥ ಾ ‘ಎದು್ದ ನಡೆ’ ಅನು್ನವದೋ? ಆದರೆ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಅಂದನು. 7 ಆಗ
ಅವನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. 8 ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ,
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಇಂಥ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಯೇಸು ಮ ಾ್ತಯನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಾಕರ್ 2:13; ಲೂಕ 5:27-32
9 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮ ಾ್ತಯನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು ಅವನು ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
10 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಂಕದವರೂ
ಾಪಿಗಳೂ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಪಂಕಿ್ತಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11 ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದ ಫರಿ ಾಯರು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ, “ನಿಮ್ಮ ಗುರುವು ಸುಂಕದವರು ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಏಕೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ೕಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ
ವೈ ದ ್ಯ ನು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ, ೕಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು. 13 ನೀವು ಹೋಗಿ, ‘ ಾನು ಯಜ್ಞವನ್ನಲ್ಲ,*ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂಬ
ಾತಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವನು” ಅಂದನು.
ಉಪ ಾಸದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ( ಾಕರ್ 2:18-22; ಲೂಕ 5:33-39)
ನಂತರ
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಫರಿ ಾಯರೂ ಾವೂ ಬಹಳ ಾರಿ
ಉಪ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, 15 “ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮದಲಿಂಗನು ಇರುವ ತನಕ ದುಃಖಪಡುವರೇ?
ಆದರೆ ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ; ಆಗ ಅವರು
ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು.
ಾರೂ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾ್ಯ ಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ; ಾಗೆ
ಹಚಿ್ಚದರೆ 16 ಆ ಾ್ಯ ಪೆಯು ಹಳೇ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹಿಂಜುವುದರಿಂದ ಹರಕು ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವುದು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ
ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಇಟ್ಟರೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಒಡೆದು ಾ್ರ ಾರಸವು
ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು; ಆದರೆ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಕಿಡು ಾ್ತರೆ, ಆಗ ಎರಡೂ ಸಂರ ಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14

ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ; ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 5:22-43; ಲೂಕ 8:41-56
18 ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
“ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗಲೇ ತೀರಿಹೋದಳು; ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀನು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವಳು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19 ಯೇಸು ಎದು್ದ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಹ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
*

9:13 ಹೋಶೇ. 6:6; ಮ ಾ್ತ 12:7; ಮೀಕ 6:8
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21 “

20 ಆಗ

ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು,
ಾನು ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು, ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವೆ ಎಂದು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ
ಉಡುಪಿನ ಅಂಚನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 22 ಆಗ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಗಳೇ,
ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರು; ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿತು” ಅಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹೆಂಗಸು
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದಳು.
23

ಯೇಸು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಕೊಳಲು ಊದುವವರನೂ್ನ ಗದ್ದಲ ಾಡುವ ಜನರ
ಗುಂಪನೂ್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, 24 “ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ ನಿದಿ್ರ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 25 ಜನರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಆಕೆ ಎದ್ದಳು. 26 ಈ ಸುದಿ್ದ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.
27 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು, “ ಾವೀದ ಕು ಾರನೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 28 ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆ ಕುರುಡರು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಯೇಸು ಅವರನು್ನ, “ ಾನು ಇದನು್ನ
ಾಡಬಲೆ್ಲ ನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ಅವರು “ ೌದು, ಕತರ್ನೇ, ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು. 29 ಆಗ ಆತನು
ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ” ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು
ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 30 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇದು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟ ಗಿ ಆದೇಶಿಸಿದನು. 31 ಆದರೆ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಹಬಿ್ಬ ಸಿದರು.
32 ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮೂಕನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತಂದರು. 33 ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು
ಾತ ಾಡುವವ ಾದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಜನರು, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಇದುವರೆಗೂ
ಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು”
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು. 34 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ವ ಗಳ ಒಡೆಯನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ
ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 3:13-19; 6:6-13; ಲೂಕ 6:12-16; 9:1-6
35 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲೂ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಹೇಳು ಾ್ತ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ತರದ
ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದನು. 36 ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ
ಕುರಿಗಳ ಾಗೆ ಚದುರಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟ್ಟ ನು. 37 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ,
“ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದವರು ಸ್ವಲ.್ಪ 38 ಆದುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಯಜ ಾನನನು್ನ, ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ
ಕೆಲಸದವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎ

ಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
2 ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ
ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ,
ದಲನೆಯವನು
ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನು, ಅವನ ತಮ್ಮ ಅಂದೆ್ರ ಯ, ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ
ಾಕೋಬ, ಅವನ
ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನ, 3 ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ತೋಮ, ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾರ ಾದ ಮ ಾ್ತಯ,
ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ
ಾಕೋಬ, ತ ಾ್ದಯ, 4 ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಸೀ ೕನ ಾಗೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದ, ಎಂಬಿವರುಗಳೇ.
5 ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಸ ಾಯರ್ದವರ ಊರೊಳಗೆ ಾಲಿಡಬೇಡಿರಿ;
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ಇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
‘ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಸಮೀಪ ಾಯಿತೆಂದು’ ಾರಿಹೇಳು ಾ್ತ ಹೋಗಿರಿ. 8 ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿರಿ,
ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸಿರಿ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿರಿ, ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ; ಉಚಿತ ಾಗಿ
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ, ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡಿರಿ. 9 ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ದುಡು್ಡಗಳನೂ್ನ, ಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣದ
ಚೀಲಗಳನೂ್ನ, 10 ಎರಡು ಅಂಗಿ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕೋಲು
ದ ಾದವುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಆಳು
ತನ್ನ ಆ ಾರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 11 ನೀವು
ಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಅಥ ಾ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಾಗ
ಅಲಿ್ಲ
ೕಗ್ಯರು
ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವ ತನಕ ಅ ಊರಲೆ್ಲೕ ಇರಿ.
12 ಆ ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಅನಿ್ನರಿ. 13 ಆ ಮನೆಯವರು
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಸ ಾ ಾನವು ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ; ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾನವು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿ.
14
ಾ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಕ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ
ಮನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಆ ಊರ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ.
15 * ಾ್ಯ ಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂಥ ಊರಿನ ಗತಿಯು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ
ೕರಗಳ ಸೀಮೆಯ
7

ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
16 “ನೋಡಿರಿ, ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಸಪರ್ಗಳಂತೆ ಜಾಣರೂ ಾರಿ ಾಳಗಳಂತೆ ನಿಷ ್ಕಪಟಿಗಳೂ ಆಗಿರಿ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
18 ನನ್ನ
ಹೋಗುವರು; ತಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು.
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೂ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ಾ
ಾಗುವಿರಿ. 19 ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡು ಾಗ ಏನು
ಾತ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಆಡತಕ್ಕ
ಾತು ಆ
20
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೋಚರ ಾಗುವುದು.
ಾತ ಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಆತ್ಮ ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವನು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರನು ಸಹೋದರನನು್ನ,
ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ, ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು; ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 22 ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ
ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು. 23 ಒಂದು ಊರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಊರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ; ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನೀವು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರ ಊರುಗಳನು್ನ
ಸಂಚರಿಸಿ ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
24 †“ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶಿಷ ್ಯ ನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. 25 ಗುರುವಿನಂತೆ

ಆಗುವುದು ಶಿಷ ್ಯ ನಿಗೆ
ಾಕು, ಒಡೆಯನಂತೆ ಆಗುವುದು ಆಳಿಗೆ
ಾಕು.
ಅವರು ಮನೆಯ
‡
ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಇನೆ್ನಷು್ಟ
ಅವಹೇಳನ ಾಗಿ ಕರೆ ಾರು? 26 ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.§ಮರೆ ಾಗಿರುವ
ಾವುದೂ
ವ್ಯಕ್ತ ಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದ ರಹಸ್ಯ ವು ಇಲ್ಲ. 27 ಾನು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ನೀವು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರಿ, ಮತು್ತ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಾರಿರಿ. 28 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇಹವನು್ನ ಕೊಂದು ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಆತ್ಮ ಮತು್ತ ದೇಹ ಎರಡನೂ್ನ ನರಕದಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಾಶ ಾಡಬ ಾ್ಲತನಿಗೇ ಹೆದರಿರಿ. 29 ಾಸಿಗೆ ಎರಡು ಗುಬಿ್ಬ ಗಳನು್ನ ಾರುವುದುಂಟ ಾ್ಲ; ಆದರೂ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳದು. 30 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲುಗಳು
ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆ ಾಗಿವೆ. 31 ಆದುದರಿಂದ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಬಹಳ ಗುಬಿ್ಬ ಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆ ಾಳುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
*
§
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“ ಾ ಾದರೆ
ಾವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಾನು ನನ್ನವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ, ಾನು ಸಹ
ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು. 33 ಆದರೆ
ಾವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನೋ ಅವನನು್ನ ಾನು ಸಹ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.
34 *“ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾನ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸಬೇಡಿರಿ; ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. 35 ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಗನಿಗೂ ತಂದೆಗೂ,
ಮಗಳಿಗೂ ಾಯಿಗೂ, ಸೊಸೆಗೂ ಅತೆ್ತಗೂ ಭೇದಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. 36 †ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ
32

ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ಶತು್ರ ಗ ಾಗಿರುವರು. 37 ತಂದೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಾಯಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಮತೆಯನಿ್ನಡುವವನು ನನಗೆ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ; ಮಗನ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಮಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಮತೆಯನಿ್ನಡುವವನು ನನಗೆ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ.
38 ಮತು್ತ
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಲು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ. 39 ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು; ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.
40 ‡“ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;§ನನ್ನ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು
41 ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು;
ನೀತಿವಂತನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
42 ಮತು್ತ*ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಾದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ನೆಂದು
ಾ ಾದರೂ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ತಣಿ್ಣೕರನು್ನ

ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದು ತಪು ್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

11

1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ

ಉಪದೇಶ

ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಬೋಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನು ಾಡಿದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
*ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಯರ್ಗಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ೕ ಾನನು ಕೇಳಿ ಾಗ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 3 “ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಇಲ್ಲವೇ ಾವು ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿ ಾಗಿ ಾದು
ನೋಡಬೇಕೋ” ಎಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸಿದನು. 4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀವು
ಹೋಗಿ ಾಣುವವುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವುಗಳನು್ನ
ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ; 5 ಕುರುಡರು ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ,
ಕುಂಟರು ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಕಿವುಡರು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಸತ್ತವರು
ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಮತು್ತ ಬಡವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಾರಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ್ದ. 6 ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಾದಿಸದವನೇ ಧನ್ಯ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು
ೕ ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಹೇಳತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ಾಳಿಯಿಂದ
ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? 8 ಾ ಾದರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ ್ಯ ನನೊ್ನೕ? ನಯ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಾಜನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 9 ಾ ಾದರೆ
ಾತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕ?
ೌದು
2

*

10:34 ಲೂಕ 12:51-53.

†

10:36 ಮೀಕ 7:6.

* 10:42 ಮ ಾ್ತ 25:40; ಾಕರ್ 9:41.
9:48.
61:1) ನಡೆಯುತ್ತವೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ

*

‡

10:40 ಲೂಕ 10:16.

11:2 ಅಥ ಾ, ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ೕ ಾನನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ.

§

10:40

ಾಕರ್ 9:37; ಲೂಕ

ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು (ಯೆ ಾ 35:5, 6;

ಮ ಾ್ತಯನು 11:10
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ಮ ಾ್ತಯನು 11:27

†‘ಇಗೋ ನನ್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನೀನು ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು’ ಎಂದು
ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದದೆ
ೕ ಆತನು ಇವನೇ. 11 ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು
ಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನ ಾಲದಿಂದ ಈ ವರೆಗೂ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಬಲವಂತಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತದೆ. ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳು
13 ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು
ಒ ಾ್ತಯದಿಂದ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
್ರ
14
ೕ ಾನನ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಗಮನಿಸಿ ಬರತಕ್ಕ
ಎಲೀಯನು ಇವನೇ. 15 ಕೇಳುವುದ್ದಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. 16 ಆದರೆ ಈ ಸಂತತಿಯನು್ನ
ಾರಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಲಿ? ಪೇಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, 17 ‘ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಳಲೂದಿದೆವು ನೀವು
ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಶೋಕಿಸಿದೆವು ನೀವು ಗೋ ಾಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.
18
ೕ ಾನನು ಬಂದನು, ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವ ಾಗಿದುದರಿಂದ, ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ‘ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ. 19 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದನು,‡ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
10

ಅವರು ‘ಇಗೋ ಇವನು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕನು ಕುಡುಕನು§ತೆರಿಗೆಯವರ
ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಗೆಳೆಯನು’ ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.*ಆದರೆ ಾನವು ಅದರ† ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಾನವೆಂದು
ಸಮಥಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಅಂದನು.
ಸೇವಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದನು.

ಯೇಸು ಾನ ಾಂತರಪಡದ ಪಟ್ಟಣದವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ
ಲೂಕ 10:12-15; ಲೂಕ 10:21-22
20 ಅನಂತರ
ಆತನು ತನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಬಹಳ ಾಗಿ ನಡೆದ ಊರುಗಳವರು
21 ಹೇಗೆಂದರೆ, “ಅ
ಾನ ಾಂತರಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ಗದರಿಸತೊಡಗಿದನು.
್ಯ ೕ
ಖೊ ಾಜಿನೇ, ಅ
್ಯೕ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ತೂರ್ ಮತು್ತ
ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲ ನವರು ಎಂದೋ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ
22 ಆದರೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಾನ ಾಂತರಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಗತಿಗಿಂತಲೂ ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು ಹೆಚು್ಚ ಸಹನೀಯ ಾಗಿರುವುದು. 23 ಎಲೈ
ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ‡ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕೕರುವೇ ಎಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕ
ೕ? ಇಲ್ಲ, ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಉಳಿದಿರುತಿ್ತತು್ತ.
24 ಆದರೆ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಸೊದೋಮ್ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಯು
ಸಹನೀಯ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.
25 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ತಂದೆಯೇ!
ಪರಲೋಕದ ಭೂಲೋಕದ
ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಾನಿಗಳಿಗೂ ಬುದಿ್ಧವಂತರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವಿ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 26 ೌದು ತಂದೆಯೇ, ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದೇ
27 §ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ತೋಚಿತು.
ತಂದೆಯ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನವನೂ ಮಗನನು್ನ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ಮಗನ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನವನೂ ತಂದೆಯನು್ನ
ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಚಿ್ಛ ಸು ಾ್ತನೋ ಅವನು
ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಆ ಾ್ವನ
†

11:10 ಮ ಾ. 3:1:

‡

11:19 ಮ ಾ್ತ 9:10; ಲೂಕ 15:2:

ಆದರೆ ನಿಜ ಾದ ಾನಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಅಂದರೆ

§

11:27 ಮ ಾ್ತ 28:18;

§

11:19 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಭ್ರ ಷ ್ಟರ ಎಂಬು ಾಗಿದೆ.

ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾನವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ ಅಂದನು.

ಾ ಾವಲಂಬಿಗಳಿಂದ ಎಂದು ಬರೆದದೆ; ಲೂಕ 7:35 ನೋಡಿರಿ.
ೕ ಾ 1:18; 6, 46:

‡

†

*

11:19

11:19 ಕೆಲವು

11:23 ಯೆ ಾ 14:13-15:

ಮ ಾ್ತಯನು 11:28
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28 “ಎಲೈ

ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಕೊಡುವೆನು. 29 * ಾನು ಾತಿ್ವಕನೂ ದೀನಹೃ ದಯನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನೊಗವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕು್ಕವುದು.
ನೊಗವು ಮೃ ದು ಾದದು್ದ, ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರ ಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ” ಅಂದನು.

30 ಏಕೆಂದರೆ

ನನ್ನ

12
ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಫರಿ ಾಯರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಆ ೕಪಣೆ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 2:23; 3:6; ಲೂಕ 6:1-11
1 ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈ ರಿನ ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
2 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಅದನು್ನ ಕಂಡು,
ಹಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ತಿನ್ನ ಾರಂಭಿಸಿದರು.
“ನೋಡು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಡ ಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 3 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು ಾನೂ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಹಸಿ ಾಗ ಏನು
ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ? 4 ಅವನು ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾಜಕರು
ಾತ್ರ ವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರು ತಿನ್ನ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅವನು, ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರು ತಿಂದನಲ್ಲವೇ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾಗೂ್ಯ ಅವರು ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇದನು್ನ ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?
6 *ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಇ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
7 †‘ ಾನು
ಯಜ್ಞವನ್ನಲ್ಲ, ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂಬುದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತರಲಿ ಾ್ಲ. 8 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು”
ಹೇಳಿದನು.
9 ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 10 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಕೈ ಬತಿ್ತದವನೊಬ್ಬ ನಿದ್ದನು.
ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವುದು
ಾ್ಯಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 11 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರಿ ಇದು್ದ
ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಂಡಿ
ಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತದೇ ಇರುವನೇ?
12 ಕುರಿಗಿಂತ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಷೊ್ಟೕ
ೌಲ್ಯ ವುಳ್ಳವನು. ಆದ ಾರಣ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದು ಾ್ಯಯ ಾದದೆ್ದ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ
“ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಚಾಚಿದನು. ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಸಿ ಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದು
ಕೈ ಯಂ ಾಯಿತು. 14 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ‡ಇವನನು್ನ
ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಲೊ್ಲೕಣ
ಎಂದು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು

ಾಡತೊಡಗಿದರು.

ಯೇಸು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇವಕ
ಯೇಸು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 16 ಅನೇಕರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು.
ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿ ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
17
ಹೇಳಿದನು.
ಹೀಗೆ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿರುವ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು;
ಅದೇನೆಂದರೆ, 18 §“ಇಗೋ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಸೇವಕನು. ಈತನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನು, ನನ್ನ
ಾ್ರ ಣಪಿ್ರ ಯನು. ಈತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು. ಈತನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ಾ್ಯಯವಿಧಿಯನು್ನ
ಾರುವನು. 19 ಈತನು ಜಗಳ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಈತನ ಧ ್ವನಿಯು ಾರಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಜಯ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕದೆಯೂ
15

*
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ಆರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ ನಂದಿಸದೆಯೂ ಇರುವನು.
ನಿರೀ ಯಿಂದಿರುವರು.”

ಮ ಾ್ತಯನು 12:39
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ಅನ್ಯ ಜನರು ಈತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳಿ

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
ಾಕರ್ 3:22-30; ಲೂಕ 11:14-32; 12:10
22 ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಕುರುಡನೂ, ಮೂಕನೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆತನು
ಅವನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಲು ಆ ಮೂಕನಿಗೆ ಾತು ಾಗೂ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಎರಡೂ ಬಂದವು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈತನು ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ ಇರಬಹುದೇನೋ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
24 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ದೆವ್ವ ಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಸ ಾಯದಿಂದ
ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ” ಅಂದರು. 25 ಆತನು ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ಾವ ಾಜ್ಯ ಾದರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದರೆ ವಿಭಜನೆ ಾಗಿ ಾ ಾಗುವುದು. ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಾದ
ಾವ
26 ಅದರಂತೆ ಸೈ ಾನನು ಸೈ ಾನನನು್ನ
ಪಟ್ಟಣ ಾದರೂ ಮನೆ ಾದರೂ ನೆಲೆ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲದು.
ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು, ಾ ಾದರೆ ಅವನ ಾಜ್ಯ ವು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿತು?
27 ಾನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ ್ಯರು
ಾರ ಬಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ?
ಆದುದರಿಂದ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು. 28 ಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮ ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತ ಾ್ಲ? 29 ಇದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ನು
ದಲು ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅವನ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ
ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಸುಲುಕೊಂ ಾನು. 30 *ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿ. ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ

ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸದವನು ಚದುರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಆದ ಾರಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮನುಷ ್ಯರು ಾಡುವ
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಪಕೂ್ಕ ದೂಷಣೆಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನುಡಿಯುವ ದೂಷಣೆಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರೆ ಅದು
ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರ ಮತು್ತ ಫಲ
†“ಮರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದರೆ ಅದರ ಫಲವು ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿ್ನರಿ. ಮರ ಕೆಟ್ಟ ಾದರೆ ಅದರ ಫಲವು
34 ಸಪರ್ ಸಂತತಿಯವರೇ
ಕೆಟ್ಟದು ಅನಿ್ನರಿ.
ಫಲದಿಂದಲೇ ಮರದ ಗುಣವು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ನೀವು ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಹೇ ಾದೀತು?‡ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ
33

35 ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯವೆಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ
ತುಂಬಿರುವುದೇ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದು.
ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯು ಾ್ತನೆ.
ಕೆಟ್ಟವನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯವೆಂಬ
36 ಇದಲ್ಲದೆ
ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯು ಾ್ತನೆ.
ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಮನುಷ ್ಯರು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಾತಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 37 ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ತೀಪುರ್ ಹೊಂದುವಿ. ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಹೊಂದುವಿ” ಅಂದನು.

ಫರಿ ಾಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದು್ದ
ಆಗ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, §ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು” ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ, 39 *“ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
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ಹುಡುಕು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ೕನನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದೂ
ಇದಕೆ್ಕ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. 40 ಅಂದರೆ
ೕನನು ಹೇಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಾತಿ್ರ ಹಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ
ಹೊಟೆ್ಟ
ಳಗೆ ಇದ್ದನೋ, ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮೂರು ದಿನ ಾತಿ್ರ ಹಗಲು ಭೂಗಭರ್ದೊಳಗೆ
ಇರುವನು. 41 ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು
ೕನನು ಾರಿದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾನ ಾಂತರಪಟ್ಟರು.
ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ
ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನಿ ಾ್ದನೆ.
ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು
ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವರು. 42 ದ ಣ ದೇಶದ ಾಣಿಯು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಳು. ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನವನಿ ಾ್ದನೆ.
ದ ಣ ದೇಶದ
ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವಳು.

ಾಣಿಯು

ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಈ

ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ದೆವ್ವ
“ದೆವ್ವವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತ್ತದೆ. 44 ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ಾರಣ ಅದು, ‘ ಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ
ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೂ್ದ, ಗುಡಿಸಿ, ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು, 45 ತರು ಾಯ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಅವು ಒಳ ನುಗಿ್ಗ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವು. ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯು
ದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಾಗುವುದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಗೆ ಆಗುವುದು” ಅಂದನು.
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ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರೇ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ
ಾಕರ್ 3:31-35; ಲೂಕ 8:19-21
46 ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಗಡ ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನ ಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ
ಆತನನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದರು. 47 ಆಗ ಒಬ್ಬ ನು, “ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯೂ
ತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 48 ಅದ ಾ್ಕತನು ಆ ಾತು
ಹೇಳಿದವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾಯಿ
ಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು
ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ 49 ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ
ಕೈ ಚಾಚಿ, “ಇಗೋ ನನ್ನ ಾಯಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. 50 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ಾಡುವವನೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರನೂ ಸಹೋದರಿಯೂ ಾಯಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.

13
ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ
ಾಕರ್ 4:1-20,30-34; ಲೂಕ 8:4-15; 13:18,19
1 ಆದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2 ಬಹಳ
ಜನರ ಗುಂಪು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದುದರಿಂದ ಆತನು ದೋಣಿ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
4 “ಕೇಳಿರಿ, ಬಿತು್ತವವನು ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಾರಿಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಹಳ
ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಮಣು್ಣ ತೆಳ್ಳ ಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ
ಳೆತವು. 6 ಆದರೆ
ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಾಡಿ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದವು, ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಕೆಲವು ನೂರರಷು್ಟ ಕೆಲವು ಅರವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ವು.
9 ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ” ಅಂದನು.
10 ತರು ಾಯ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು, “ಏಕೆ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಸಂಗಡ
11
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದ ಾ್ಕತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
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“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದ ಮಮರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯುವ
ಾಗ್ಯ ವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.
12 ಏಕೆಂದರೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸಮೃ ದಿ್ಧ
ಾಗುವುದು ಇಲ್ಲದವನ
ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 13 ಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಂಡರೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
14 “ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ಅವರಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ,
*‘ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ, ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ, ನೋಡಿದರೂ ಗ್ರ ಹಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
15 ಈ ಜನರ ಹೃ ದಯವು ಮಂ ಾಯಿತು. ಇವರ ಕಿವಿಗಳು ಮಂದ ಾದವು.
ಇವರು ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಕಂಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ,
ಹೃ ದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ನನಿ್ನಂದ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆ ಹೊಂದ ಾರದೆಂದು ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ’ ” ಎಂಬುದೇ.
16 “ಆದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಏಕೆಂದರೆ†ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಣುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. 17 ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.‡ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಹು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ, ನೀತಿವಂತರೂ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು
ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ಕೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
18 “ಬಿತು್ತವವನ ವಿಷಯ ಾದ
ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 19
ಾವ ಾದರೂ ಪರಲೋಕ
ಾಜ್ಯ ದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ§ದುಷ್ಟ ನು ಬಂದು ಆತನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದು

ಾಕು ಾ್ತನೆ. ಇವನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಾರಿಯ ಮಗು್ಗ ಾಗಿರುವನು. 20 ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ ್ಟ ವನು
ಾರೆಂದರೆ, ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರೂ, 21 ತನಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ
ಾರಣ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ವೇ ಇದು್ದ ಆ ಾಕ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸಂಕಟ ಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂದರೆ
ಕೂಡಲೆ ಎಡವಿ ಬೀಳು ಾ್ತನೆ. 22 ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು
ಾರೆಂದರೆ, ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗೂ್ಯ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯೂ, ಐಶ್ವಯರ್ದ
ೕಸತನವೂ ಆ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುವುದರಿಂದ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದೇ ಇರು ಾ್ತನೆ. 23 ಒಳೆ್ಳಯ ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು
ಾರೆಂದರೆ, ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಫಲವಂತ ಾಗಿ ನೂರರ ಾ್ಟ ಗಲಿ, ಅರವತ್ತರ ಾ್ಟ ಗಲಿ, ಮೂವತ್ತರ ಾ್ಟ ಗಲಿ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗೋದಿ ಮತು್ತ ಕಳೆಗಳ ಾಮ್ಯ
24 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು
ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 25 ಆದರೆ ಜನರು
ನಿದೆ್ರ ಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ವೈ ರಿಯು ಬಂದು ಗೋದಿಯ ನಡುವೆ ಕಳೆಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಹೋದನು.
26 ಗೋದಿಯು ಬೆಳೆದು ಫಲ ಬಿಟಾ್ಟ ಗ ಕಳೆಯು ಸಹ ಾಣ ಬಂದಿತು. 27 ಆಗ ಯಜ ಾನನ ಆಳುಗಳು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಅ ಾ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದಿ್ದಯ ಾ್ಲ ಕಳೆ ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದಿತು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ‘ಇದು ವೈ ರಿ ಾಡಿದ ಕೆಲಸ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಅದಕೆ್ಕ
ಆಳುಗಳು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ಾವು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿದೆ
ೕ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 29 ಅವರಿಗೆ ಅವನು, ‘ಬೇಡ, ಕಳೆಯನು್ನ ಕೀಳು ಾಗ ಅದರ ಸಂಗಡ ಗೋದಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲದರೂ
ಕಿತಿ್ತೕರಿ. 30 ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದ ತನಕ ಎರಡೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಕೊಯು್ಯ ವವರಿಗೆ,
ದಲು ಕಳೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ತೆಗೆದು ಹೊರೆಕಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಕಿ,*ಗೋದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ನನ್ನ
ಕಣಜಕೆ್ಕ ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’ ” ಅಂದನು.
*
§
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ಾಸಿವೆ ಾಳಿನ ಮತು್ತ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಾಮ್ಯ
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಾಸಿವೆ
ಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದನು.
32 ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಸ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ
ಮರ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟ ಾಸ
ಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು
ಹಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹುಳಿ ಾಯಿತು.”
34 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಾಮ್ಯ ವಿಲ್ಲದೆ
35 ಹೀಗೆ, †“ ಾನು
ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಾಯಿದೆರೆದು ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು;
31 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಂದು

ಲೋಕದ ಆರಂಭದಿಂದ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಮು ಾಂತರ ನುಡಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. 36 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ
ಳಗೆ
ಹೋದನು. ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಹೊಲದ ಕಳೆಯ ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ
ವಿವರಿಸು ಅಂದರು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತು್ತವವನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು. 38 ಹೊಲವೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕ. ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವೆಂದರೆ‡ ಾಜ್ಯ ದ

ಮಕ್ಕಳು. 39 ಕಳೆಯೆಂದರೆ ದುಷ್ಟ ನ ಮಕ್ಕಳು. ಅದನು್ನ ಬಿತು್ತವ ವೈ ರಿ ಎಂದರೆ ಸೈ ಾನನು. ಸುಗಿ್ಗಯ
ಾಲವೆಂದರೆ ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತ. ಕೊಯು್ಯ ವವರು ಅಂದರೆ ದೇವದೂತರು. 40 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಹೇಗೆ
ಕಳೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸುಟು್ಟಬಿಡು ಾ್ತರೋ ಾಗೆಯೇ ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
41 §ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಅವರು ಆತನ ಾಜ್ಯ ದೊಳಗಿಂದ
ಾಪಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅಧಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ
ಾಕುವರು.
ಗೋ ಾಟವೂ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು 43 ಆಗ ನೀತಿವಂತರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವರು. ಕೇಳುವುದ್ದಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂದನು.
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ಅಲಿ್ಲ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ

ಅಡಗಿಸಿದ್ದ ನಿಧಿ, ಮುತು್ತಗಳ ಮತು್ತ ಬಲೆಯ ಾಮ್ಯ
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ನು ಅದನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ. ತನ ಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ
ಾರಿ ಆ
ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 45 ಮತು್ತ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಉತ್ತಮ ಾದ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ
ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 46 ಅವನು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಮುತ್ತನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
47 “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ತರ ಾದ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಬಲೆಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 48 ಅದು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ತರು ಅದನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುತಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಒಳೆ್ಳಯ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವರು. 49 ಾಗೆಯೇ
ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಆಗುವುದು. ದೇವದೂತರು ಹೊರಟು ಬಂದು ನೀತಿವಂತರೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವರನು್ನ
ಬೇರೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. 50 ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ
ೕಣವೂ
ಇರುವವು.
51 “ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಯಿತೋ” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಶಿಷ ್ಯರು, “ಅಥರ್ ಾಯಿತು”
ಅಂದರು. 52 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಹೊಂದಿ
ಶಿ ತ ಾದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಾಸೊ್ತ ್ರ ೕಪದೇಶಕನು, ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಹಳೆಯ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಮನೆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
44

†
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ಾಮ್ಯ ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ನಜರೇತ್ ಊರಿನವರು ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 6:1-6; ಲೂಕ 4:15-30
54 ತರು ಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ ಪಟು್ಟ, “ಇವನಿಗೆ ಈ ಾನವೂ ಈ
55 ಇವನು ಆ ಬಡಗಿಯ ಮಗನಲ್ಲವೇ?
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದವು?
ಇವನ
ಾಯಿ ಮರಿಯಳೆಂಬುವವಳಲ್ಲವೇ?
ಾಕೋಬ,
ೕಸೇಫ, ಸೀ ೕನ, ಯೂದ ಇವರು ಇವನ
ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲವೇ? 56 ಇವನ ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ?
ಾ ಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವನಿಗೆ
*
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದವು?”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿರ ಾ್ಕರವುಳ್ಳವ ಾದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಅವರಿಗೆ †“ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ೌರವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
57

ೌರವ ಉಂಟು. ಆದರೆ
ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ

58

14

ಹೆರೋದನು ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ದಿಗಿಲುಪಟ್ಟದು್ದ
ಾಕರ್ 6:14-29; ಲೂಕ 9:7-9
1 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ *ಉಪ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ, 2 ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಇವನು ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನೇ; ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ ಾರಣ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಹೆರೋದನು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ
ೕ ಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಿದ್ದನು. 4
ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ “ನೀನು ಇವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು
5 ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ
ಾ್ಯಯವಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಭಯಪಟ್ಟ ನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರು. 6 ಆದರೆ ಹೆರೋದನ ಹುಟಿ್ಟದ
ದಿನದ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯು ಾಗ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೃ ತ ್ಯ ಾಡಿ ಹೆರೋದನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚ ಸಿದಳು. 7 ಅವನು ಅವಳಿಗೆ, ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದನು. 8 ಅವಳು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಣೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿ, “ ಾ್ನ ನಿಕ
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ
ಹರಿ ಾಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ತರಿಸಿಕೊಡು” ಅಂದಳು. 9 ಆಕೆಯ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಅರಸನು ದುಃಖಪಟ್ಟರೂ
ಾನು
ಾಡಿದ ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಅದನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 10 ಅವನು ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ೕ ಾನನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿ, 11 ಅವರು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಹರಿ ಾಣದಲಿ್ಲ ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. 12
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17;
ೕ ಾ 6:1-14
13 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 14 ಆತನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ
*

13:56 ಮ ಾ್ತ 11:6:
ಒಂದು ಾಗದ ಅಧಿಪತಿ.

†

13:57

ೕ ಾ 4:44

*

14:1 ರೋ

ಾನ್ ಚ ಾ್ರ ಧಿಪತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೇಶದ ಅಥ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಾಲ್ಕನೆಯ
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ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು.
ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇದು ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿಹೋಯಿತು. ಅವರು ಹಳಿ್ಳ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತಮ ಾಗಿ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 16 ಆದರೆ
ಯೇಸು, “ಅವರು ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು.
17 ಅದಕ್ಕವರು, “ಇಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನು
ಾತ್ರ ಇವೆ” ಅನ್ನ ಾಗಿ, 18 ಆತನು, “ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
19
ತಂದು ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು.
ತರು ಾಯ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹುಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳಿ
ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 20 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ
ತೃ ಪ್ತ ಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ ತುಂಬಿತು. 21 ಊಟ ಾಡಿದವರು
ಹೆಂಗಸರೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಂಡಸರೇ ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರವಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ
ಾಕರ್ 6:45-52;
ೕ ಾ 6:15-21
22 ಇ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾನು ಈ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ
ನೀವು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ನನಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿದನು.
23 ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ † ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಏ ಾಂಗಿ ಾಗಿ

ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಆತನೊಬ್ಬ ನೇ ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. 24 ಆದರೆ ದೋಣಿಯು
‡ಸಮುದ್ರ ದ ನಡುವೆಯಿತು್ತ, ಎದುರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅಲೆಗಳ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಹೊ ಾ್ದಡುತಿ್ತತು್ತ.
25 ಾತಿ್ರ ಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು.
26 ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದ ಶಿಷ ್ಯರು “ಭೂತವೆಂದು” ದಿಗಿಲುಬಿದು್ದ ಭಯದಿಂದ
ಕೂಗಿದರು. 27 ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು
ಾತ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, “ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರಿ ಾನೇ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ನು, “ಕತರ್ನೇ ನೀನೇ ಆದರೆ ಾನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು” ಅನ್ನಲು, 29 ಆತನು, “ ಾ” ಅಂದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. 30 ಆದರೆ
ಅವನು ಾಳಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಭಯಪಟು್ಟ ಮುಳುಗ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ, “ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡು”
ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 31 ತಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯೇ ಏಕೆ
ಸಂದೇಹ ಪಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ತರು ಾಯ ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ನಿಂತು
ಹೋಯಿತು. 33 ಆಗ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರು §“ನಿಜ ಾಗಿ ನೀನು ದೇವಕು ಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ

ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
34 ಅವರು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
35 ಆ ಸ್ಥಳದ
ಾಟಿ ಗೆನೆಜರೇತ್ ಪಟ್ಟಣದ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಜನರು ಆತನ ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೀಮೆಗೆ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವರು
ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 36 ಅವರು ಆತನನು್ನ *ನಿನ್ನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚ ಾ್ನದರೂ
ಮುಟ್ಟ ಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ಮತು್ತ ಮುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದರು.

15

2

†

ಊಟದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 7:1-23
1 ತರು ಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಫರಿ ಾಯರೂ,
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ಏಕೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸು ಾ್ತರೆ? ಅವರು ತಿನು್ನ ಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈ
14:23 ಲೂಕ 6:12; 9:18, 28; 11:1.

ಭೂಮಿಗೆ ಬಹು ದೂರ ಹೋಗಿತು್ತ ಎಂದು ಬರೆದದೆ

*

14:36 ಮ ಾ್ತ 9:20; ಲೂಕ 6:19:

‡

14:24 ಮೂಲ: ಅನೇಕ ಾ್ತದ ್ಯ, ಅಂದರೆ ಫ ಾರ್ಂಗು, ದೂರ. ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ,

§

14:33 ಮ ಾ್ತ 8:29; 16:16;

ಾಕರ್ 1:1; ಲೂಕ 1:35; ಕೀತರ್ 2:7:
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ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಏಕೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
4 ಹೇಗೆಂದರೆ*‘ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ†ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
3 ಅದಕೆ್ಕ

ದೂಷಿಸುವವನು ಾಯಲೇಬೇಕೆಂತಲೂ’ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 5 ನೀ ೕ, ‘ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಾಗಲಿ, ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ನೋಡಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಮುಡಿಪು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 6 ಅವನು ‘ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ’
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ಸಲು ಾಗಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ
ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
7 ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಯೆ ಾಯನು ಸರಿ
ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿ, ಅವನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ,
8 ‡“ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸು ಾ್ತರೆ

ಆದರೆ ಅವರ ಹೃ ದಯವು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿದೆ.
9 ಮನುಷ ್ಯರು ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ಆ ಾಧಿಸುವರು” ಎಂಬುದೇ.
10 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, 11 ಾ
ಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಂಥದು್ದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾ
ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಾತು
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಆತನನು್ನ, “ಫರಿ ಾಯರು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೇಸರಗೊಂಡರೆಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು “ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನೆಡದೆ ಇರುವ
ಗಿಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಾಕ ಾಗುವುದು. 14 ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿರಿ, ಅವರು§ಕುರುಡರಿಗೆ ಾರಿ
ತೋರಿಸುವವರು ಕುರುಡರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
15 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಈ
ಕುಣಿ
ಳಗೆ ಬೀಳುವರು” ಅಂದನು.
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ
16
ಹೇಳು” ಅಂದನು,
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವೂ ಕೂ ಾ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಾ?
17 ಾ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂಥದು್ದ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ವಿಸಜಿರ್ತ ಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ೕ?
18 ಆದರೆ
ಾ
ಳಗಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಂಥವುಗಳು ಹೃ ದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವೇ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
19 ಏಕೆಂದರೆ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೊಲೆ, ವ್ಯ ಭಿಚಾರ,
ಅಶುದಿ್ಧ ಾಡುವವು.
20 ಇಂಥವುಗಳೇ
ಜಾರತ್ವ, ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳು್ಳ ಾ ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳು ಹೊರಟು ಬರುತ್ತವೆ.
ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಾಡುವುದು ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ನಂಬಿಕೆ
ಾಕರ್ 7:24-30
21 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಾ್ರ ಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 22 ಆ
ಸೀಮೆಯಿಂದ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ಬ್ಬಳು ಹೊರಟು ಬಂದು, “ಕತರ್ನೇ, ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಡು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದು ಬಹಳ ಾತನೆಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.
23 ಆದರೆ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು, “ಅವಳು ನಮ್ಮ
ಹಿಂದೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ *“ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರ
ಬಳಿಗೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರ ಬಳಿಗೂ ಾನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ” ಅಂದನು. 25 ಆಗ ಆಕೆ ಬಂದು ಆತನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ, “ಕತರ್ನೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಅಂದಳು. 26 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ಮಕ್ಕಳ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 27 ಆಕೆಯು,
*
*

15:4 ವಿ
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†
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‡
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“ ೌದು, ಕತರ್ನೇ, ಆದರೆ ಾಯಿಮರಿಗಳಂತೂ ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟಿ್ಟಯ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವ ಾ್ಲ” ಅಂದಳು. 28 ಆಗ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ನಿನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದಳು.
ಯೇಸು ಅನೇಕರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಆತನು ಒಂದು
ಬೆಟ್ಟ ವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 30 ಆಗ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದಲ್ಲದೆ
ಕುಂಟರು, ಕುರುಡರು, ಮೂಕರು, ಕೈ ಾಲಿಲ್ಲದವರು ಈ ಮುಂ ಾದ ಅನೇಕರನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದು
ಅವರನು್ನ ಆತನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು. 31 ಮೂಕ ಾಗಿದ್ದವರು
ಾತ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕೈ ಾಲಿಲ್ಲದವರು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದದ್ದನೂ್ನ, ಕುಂಟರು ನಡೆ ಾಡುವುದನೂ್ನ, ಕುರುಡರು
ನೋಡುವುದನೂ್ನ ಜನರು ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
29

ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 8:1-10
32 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿ
ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋ ಾರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ
ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯು ಈ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಸಿಕಿ್ಕೕತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, “ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿವೆ ಮತು್ತ
ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಅವೆ” ಅಂದರು. 35 ಆಗ ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 36 ಆತನು ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ಆ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು.
37 ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಿ ತೃ ಪ್ತ ಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಏಳು ಪುಟಿ್ಟ ಗಳು
ತುಂಬಿದವು. 38 ಊಟ ಾಡಿದವರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಡಸರೇ ಾಲು್ಕ ಾವಿರವಿದ್ದರು.
39 ತರು ಾಯ ಆತನು ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಮಗ ಾನ್ ಸೀಮೆಗೆ
ಹೋದನು.

16

ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:11-21
1 ತರು ಾಯ ಫರಿ ಾಯರು ಸದು್ದ ಾಯರು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು. 2 *ಆತನು

ಅವರಿಗೆ, “ ‘ನೀವು ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಆ ಾಶವು ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿತಕರ ಾದ ಾ ಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ’
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 3 ಬೆಳಗೆ್ಗ, ‘ಆ ಾಶವು
ೕಡ ಕವಿದುಕೊಂಡು ಕೆಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈಹೊತು್ತ ಾಳಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ಈ ಾಲದ
ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ ೕ? 4 †ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ
ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ೕನನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. ತರು ಾಯ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
*
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ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟ ಬುತಿ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಮರೆತು ಆಚೇ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
“ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ‡ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬೇಕು
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು, “ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೇ,
ರೊಟಿ್ಟ ಬುತಿ್ತಯನು್ನ ತಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಏಕೆ ಚಚೆರ್ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 9 ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ§ಐದು
ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ? 10 ಇಲ್ಲವೆ ಆ*ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟ ತುಂಬಿಟಿ್ಟರಿ? ನೀವು ಇನೂ್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?
ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 11 ಾನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ
ತಿಳಿಯದು? ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು ಏನೆಂದರೆ, ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರ ಬೇಕೆಂದೇ” ಅಂದನು. 12 ಆಗ ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟ ನು್ನ
ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದ ಾಯರ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 8:27-29; ಲೂಕ 9:18-21
13 ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಕೈ ಸರೈ ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ರ ಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ, “ಜನರು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾದ
ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 14 ಅವರು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೆಲವರು
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ, ಕೆಲವರು ಎಲೀಯನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಬೇರೆಯವರು
ಯೆರಮೀಯನು, ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು” ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15 ಆತನು ಅವರನು್ನ,
“ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು?” 16 ಆಗ ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರ ನು, †“ನೀನು

ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “
ೕನನ
ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ಧನ್ಯ ನು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿಲ್ಲ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಇದನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಾನು
ಇದನು್ನ ಸಹ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, “ನೀನು‡ಪೇತ್ರ ನು, ಈ§ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನು. ಾ ಾಳದ ಶಕಿ್ತಗಳು ಅದನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾರವು. 19 ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದ ಬೀಗದ ಕೈ ಗಳನು್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.*ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾವುದನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕ
ೕ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವುದು. ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾವುದನು್ನ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕ
ೕ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವುದು” ಅಂದನು. 20 ಆಗ ಆತನು, ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿದೆ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು
ಾಕರ್ 8:31-9:1; ಲೂಕ 9:22-27
21 ಅಂದಿನಿಂದ †ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ ಬಹು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ವೆಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 22 ಆಗ
ಪೇತ್ರ ನು ಆತನನು್ನ ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ಕತರ್ನೇ, ದೇವರು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದಿರಲಿ;
ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗ ಾರದು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಗದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 23 ಆತನು
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು. ನನಗೆ ನೀನು ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿದಿ್ದ,
‡

16:6 1 ಕೊರಿ 5:6-8; ಗ ಾ. 5:9.

27:54;

ೕ ಾ 6:69.

‡

ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಬಂಡೆ; ಎಫೆ 2:20.
ಪದವಿದೆ.

§

16:9 ಮ ಾ್ತ 14:17-21.

*

16:10 ಮ ಾ್ತ 15:34-38:

16:18 ಮೂಲ: ಪತೊ್ರ ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ ಅಥ ಾ ಕಲು್ಲ.

*

16:19 ಮ ಾ್ತ 18:18;

ೕ ಾ 20:23:

†

§

†

16:16 ಮ ಾ್ತ

16:18 ಮೂಲ: ಪೇ ಾ್ರ, ಅಂದರೆ

16:21 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ
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ೕಚಿಸದೇ ಮನುಷ ್ಯರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ”
‡
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ “ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ. 25 ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು. 26 ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಭೂಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ
ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು? ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಕೊಟಾ್ಟ ನು? 27 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ
ಡನೆ ತನ್ನ ದೂತರ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಬರುವನು. ಆಗ ಆತನು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನು
ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
28 “ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
24

17
ಯೇಸು ರೂ ಾಂತರಗೊಂಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:2-13; ಲೂಕ 9:28-36
1 ಆರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನನೂ್ನ
ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ
ೕ ಾನನನೂ್ನ
2 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಅವರ
ಾತ್ರ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ಮುಂದೆ ರೂ ಾಂತರಗೊಂಡನು. ಆತನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನ ಾಗೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು. ಆತನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳು
ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾದವು. 3 ಇಗೋ,
ೕಶೆಯೂ ಎಲೀಯನೂ ಆತನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ
4
ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ವೆನು. ನಿನಗೊಂದು,
ೕಶೆಗೊಂದು, ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ೕಡವು ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ೕಡದೊಳಗಿನಿಂದ
*“ಈತನು ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು ಈತನನು್ನ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ ಈತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳುವ ಾಣಿವುಂಟಾಯಿತು. 6 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದರು. 7 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ಏಳಿರಿ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ” ಅಂದನು. 8 ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲೆ
ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
9 ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಎಲೀಯನು
ದಲು ಬರುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂಬು ಾಗಿ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ ಏಕೆ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 11 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,†“ಎಲೀಯನು
ದಲು ಬರುವುದು ನಿಜ. ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸುವನು. 12 ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಎಲೀಯನು ಬಂ ಾಯಿತು, ಆದರೆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸದೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ
ಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಹ ಅವರಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗುವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ಆಗ
ಶಿಷ ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಮೂಛೆರ್ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:14-29; ಲೂಕ 9:37-42
‡

16:24 ಮ ಾ್ತ 10:38, 39; ಲೂಕ 14:27; 17:33;

ೕ ಾ 12:25:

*

17:5 ಮ ಾ್ತ 3:17:

†

17:11 ಮ ಾ. 4:5, 6:
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14

ಅವರು ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಒಬ್ಬ ನು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿ, 15 “ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸು, ಅವನು ಮೂಛೆರ್ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ
ಕಷ್ಟ ಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅನೇಕ ಾರಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೀಳು ಾ್ತನೆ. 16 ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ
ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“ಎ ಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಸಂ ಾನವೇ, ಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ?
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರತನಿ್ನರಿ” ಅಂದನು. 18 ಯೇಸು
ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದ ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಲು ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಯಿತು. 19 ತರು ಾಯ ಶಿಷ ್ಯರು ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ
ನಮಿ್ಮಂದ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದರು?” 20 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಆಗಲಿಲ್ಲ.‡ ಾಸಿವೇ ಾಳಿನಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವು ಾದರೆ, 21 ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಸರಿದು ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಹೋಗುವುದು ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದುದು ಒಂದೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು, ಈ ರೀತಿಯ ದೆವ್ವ ಗಳು ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಇವುಗಳು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.§

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 9:30-32; ಲೂಕ 9:43-45
22 ಅವರು *ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಯೇಸು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮನುಷ ್ಯರ
ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡುವನು. 23 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು, ಆದರೆ ಸತು್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ಾನು ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ತೋರಿಸಿದು್ದ
ಅವರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ †ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುವವರು ಪೇತ್ರ ನ
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ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿಮ್ಮ ಗುರುವು ದೇ ಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
“ ೌದು ಕಟು್ಟವನು” ಅಂದನು. 25 ಪೇತ್ರ ನು ಮನೆ
ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅವನು ಾಯಿ ತೆರೆದು
ಾತ ಾಡುವ
ದಲೇ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸೀ ೕನನೇ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಭೂಲೋಕದ
ಅರಸರು ಕಂ ಾಯವ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ? ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಂದಲೋ
ಅಥ ಾ ಪರರಿಂದಲೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 26 ಅವನು, “ಪರರಿಂದ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು,
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಅದನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲವೇ. 27 ಆದರೂ ಾವು ಅವರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಗದಂತೆ, ನೀನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಳವನು್ನ ಾಕಿ
ದಲು ಸಿಕು್ಕವ ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಅದರ
ಾಯಿ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು‡ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕು್ಕವುದು. ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೋಸ್ಕರ
ಮತು್ತ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು
ಾಕರ್ 9:33-37; ಲೂಕ 9:46-48
1 ಆದೇ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದು, “ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾವನು ದೊಡ್ಡವನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 2 ಆತನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರ ನಡುವೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 3 ಅವರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಪರಿವತರ್ನೆಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
‡

§ 17:21 ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಆತನು, ಈ ರೀತಿಯ
17:20 ಮ ಾ್ತ 21:21; ಾಕರ್ 11:23.
ದೆವ್ವ ಗಳು ದೇವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

*

17:22 ಲೂಕ 2:44 ನೋಡಿರಿ; ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

ಮೂಲ: ದಿರಮ ಅಥ ಾ ದಿ ಾರಿ ಹಣ; ವಿ

ೕ 30. 13; 38:26:

‡

17:27 ಮೂಲ: ಶೆಕೆಲ್

†

17:24

ಮ ಾ್ತಯನು 18:4
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ಮ ಾ್ತಯನು 18:19
4

ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾವನು ಈ
ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ ಅವನೇ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನೋ ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ*ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ
ಾವ ಾದರೂ
ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟು ಾಡಿದರೆ ಅಂಥವನ ಕೊರಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಆಳ ಾದ
ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ.
7 “ತೊಡಕುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅ
್ಯೕ, ತೊಡಕುಗಳು ಬರುವುದು ಅನಿ ಾಯರ್, ಆ ಾಗೂ್ಯ ಾವ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ತೊಡಕು ಬರುತ್ತದೋ ಅವನಿಗೆ ಅ
್ಯೕ. 8 †ನಿನ್ನ ಕೈ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ

ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಬಿ ಾಡಿಬಿಡು, ಎರಡು ಕೈ, ಎರಡು ಾಲು ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಂಗಹೀನ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಕುಂಟ ಾಗಿ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು
ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 9 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವು ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡು,
ಎರಡು ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅಗಿ್ನ ನರಕದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ಜೀವದಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 10 ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನದರೂ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ‡ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇವರ ದೂತರು ನನ್ನ ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ ತಂದೆಯ ಮುಖವನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ
ನೋಡುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಮನುಷ ್ಯಕು
ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.§

ಾರನು ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಹುಡುಕಿ

ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯ ಾಮ್ಯ
“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ*ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳು ಇರ ಾಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯು
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತೆಂದು ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಆಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿ್ನ ಸುತ್ತದೆ? ಅವನು ಉಳಿದ
ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ
13 ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ, ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷಪಡುವನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗಿಹೋಗುವುದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ.
12

ತಪು ್ಪ

ಾಡಿದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದು್ದ
“ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ†ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ನೇ ಇರು ಾಗ
ಅವನ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅರಿ ಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ನೀನು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ. 16 ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತು ಕೇಳದೇ ಹೋದರೆ‡ಎರಡು ಮೂರು
15

ಾ ಗಳ ಾಯಿಂದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾತು ಸಿ್ಥರಪಡುವ ಾಗೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಥ ಾ ಇಬ್ಬರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 17 ಅವನು ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳು. ಅವನು
ಸಭೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಅನ್ಯ ನಂತೆಯೂ§ಸುಂಕದವನಂತೆಯೂ ಇರಲಿ.
18 “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏನೇನು ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು. ಮತು್ತ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 *ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಾವು ಾದರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ
*
§

18:6 ಲೂಕ 17:1, 2:

†

18:8 ಮ ಾ್ತ 5:29, 30;

ಾಕರ್ 9:43-47:

‡

18:10 ಕೀತರ್ 34:7; ಲೂಕ 1:19; ಇಬಿ್ರ. 1:14:

18:11 11 ನೆಯ ವಚನ ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ; ಲೂಕ 19:10 ನೋಡಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯಕು

ರ ಸುವುದಕೋಸ್ಕರ ಬಂದನು.

‡

18:16 ಧ ೕರ್ 19:15:
ೕ ಾ 15:7; 16:23:

*

18:12 ಲೂಕ 15:4, 7:

§

†

ಾರನು ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಹುಡುಕಿ

18:15 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನಿನಗೆ ತಪು ್ಪ

18:17 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಭ್ರ ಷ ್ಟ ನಂತೆಯೂ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

*

ಾಡಿದರೆ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
18:19 ಮ ಾ್ತ 7:7, 11;

ಮ ಾ್ತಯನು 18:20
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20 ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬ

ಆಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಗಲೀ ಮೂವ ಾಗಲೀ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ
ಬರು ಾ್ತರೋ ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸೇವಕನ ಾಮ್ಯ
ಪೇತ್ರ ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿದರೆ
ಾನು ಎಷು್ಟ ಾರಿ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಏಳು ಾರಿ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 22 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ಏಳು ಾರಿ ಎಂದಲ್ಲ ಏಳೆಪ್ಪತು್ತ ಾರಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಆದುದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 24 ಅವನು
ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿ ಾಗ†ಹತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ ಾಣ್ಯ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಸೇವಕನನು್ನ
21 ಆಗ

ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು. 25 ಆ ಾಲ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವನ ಒಡೆಯನು
ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವನಿಗಿದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಾರಿ ಅದನು್ನ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾಡಿದನು. 26 ಆ ಸೇವಕನು
ಣ ಾಲೂರಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಾಳೆ್ಮಯಿರಲಿ, ನಿನ್ನದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನು ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು’ ಹೇಳಿದನು. 27 ಆ ಸೇವಕನ
ಒಡೆಯನು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನಿ್ನ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 28 ತರು ಾಯ ಆ ಸೇವಕನು
ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ತೆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ, ‘ನನ್ನ ಾಲ ತೀರಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಆದರೆ ಅವನ
ತೆ ಸೇವಕನು
ಣ ಾಲೂರಿ, ‘ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಳೆ್ಮಯಿರಲಿ ಾನು ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 30 ಆದರೆ
ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ ಾಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು.
31 ಅವನ
ತೆ ಸೇವಕರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 32 ಆಗ ಅವನ ಒಡೆಯನು ಅವನನು್ನ ಕರಸಿ, ‘ಓ, ದುಷ್ಟ
ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಮನಿ್ನ ಸಿಬಿಟೆ್ಟ ನಲ್ಲವೇ? 33 ಾನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದ ಾಗೆ ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನ
ತೆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರುಣಿಸ ಾರ ಾಗಿತೆ್ತೕ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
34 ಒಡೆಯನು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವವರ
ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 35 ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೃ ದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸದೇ
ಹೋದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೂ
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ಾಗೆಯೇ

ಾಡುವನು” ಅಂದನು.

ಯೇಸು ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 10:1-12
1 ಹೀಗಿರು ಾಗ ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಿರುವ ಯೂ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವು, ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು.
3 ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, *“ಒಬ್ಬ ನು
ಾವು ಾದರೂ
ಒಂದು ಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಾಸ್ತ ್ರ ಸಮ್ಮತ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
4 ಆತನು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು, 5 †‘ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಪುರುಷನು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ

ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು ಎಂದು ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?’
6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇನು್ನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು
ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅಗಲಿಸ ಾರದು” ಅಂದನು.
†

18:24 ಮೂಲ 10,000 ತ ಾಂತು; ತ ಾಂತು ಅಂದರೆ ಸು

2:13:

*

19:3 ಮ ಾ್ತ 5:31, 32:

†

ಾರು 3,000 ರೂ ಾಯಿ.

19:5 ಆದಿ 2:24; 1 ಕೊರಿ 6:16:

‡

18:35 ಮ ಾ್ತ 6:14, 15;

ಾಕೋಬ

ಮ ಾ್ತಯನು 19:7
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ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನನು್ನ, ‡“ ಾ ಾದರೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು
ೕಶೆಯು ಏಕೆ ಆ ಕೊಟ್ಟ ನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ ೕಶೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಂಡತನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆದರೆ ಆದಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದನು. 9 ಮತು್ತ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದ ಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದಂತೆ;§ಮತು್ತ ಗಂಡ
7

ಬಿಟ್ಟವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವವನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದಂತೆ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.
10 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಹೆಂಡತಿ
ಂದಿಗೆ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಾಗುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ” ಅಂದರು. 11 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ಾತನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸ ಾರರು
ಆದರೆ
ಾರಿಗೆ ಆ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ
ೕ ಅವರು ಾತ್ರ ಅದನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವರು. 12 ಾಯಿಯ
ಗಭರ್ದಿಂದ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ*ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ ನಪುಂಸಕ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡವರು ಕೆಲವರು ಇ ಾ್ದರೆ. ಈ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಲ್ಲವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 10:13-16; ಲೂಕ 13:15-17
13 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಬಿಡಿರಿ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು
ಇಂಥವರದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಮತು್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಹೋದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಯುವಕನು
ಾಕರ್ 10:17-27; ಲೂಕ 18:18-27
16 ಇಗೋ ಒಬ್ಬ ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ ಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಾವ ಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕುರಿತು
ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಕೇಳುತಿ್ತೕ ಾ? ಒಳೆ್ಳಯವನು ಒಬ್ಬ ನೇ.†ಆ ಜೀವಕೆ್ಕ ಸೇರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದೇವ ಾ ಗಳಿಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಅವು
ಾವುವು?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಯೇಸು, “ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು, ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ ಾ
ಹೇಳ ಾರದು. 19 ‡ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು” ಇವುಗಳೇ ಅಂದನು. 20 ಆ
ೌವನಸ್ಥನು ಆತನಿಗೆ, “ಇವೆಲ್ಲಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಇನೂ್ನ ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಾಗಿರಬಹುದು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
21 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಪೂಣರ್ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಹೋಗಿ ನಿನಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾರಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತಿ್ತರುವುದು. ಅನಂತರ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಆ
ೌವನಸ್ಥನು ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
23 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟ” ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 24 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು
ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 25 ಶಿಷ ್ಯರು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಹೀಗಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಾರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
‡

19:7 ಧ

ೕರ್ 24:1.

ನೆಹೆ 9:29; ರೋ

§

19:9 ಈ ಾಕ್ಯ ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ.

ಾ. 10:5; ಗ ಾ. 3:12:

‡

19:19 ವಿ

*

ೕ 20:12-17;

19:12 1 ಕೊರಿ 7:32:

†

ಾಜ 19:18; ಲೂಕ 10:27:

19:17

ಾಜ 18:5;

ಮ ಾ್ತಯನು 19:26
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ಮ ಾ್ತಯನು 20:15

26 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ §“ಇದು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಅ

ಅಂದನು.

ಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವು ಾಧ್ಯ ವೇ”

ಪರಿ ಾ್ಯ ಗಕೆ್ಕ ನೂರರಷು್ಟ ಪ್ರ ತಿಫಲ
ಾಕರ್ 10:28-31; ಲೂಕ 18:28-30
27 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನನು್ನ, ಇಗೋ, ಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು; ಇದರಿಂದ
ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 28 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಹೊಸ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾಗ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವ ಾದ*ನೀವು ಸಹ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ. 29 ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಸಹೋದರರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಹೋದರಿಯರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನೂರರಷು್ಟ ಹೊಂದುವನು. ಅಲ್ಲದೆ
ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವನು. 30 ಆದರೆ ಈಗ
ದಲಿನವ ಾದ ಬಹು ಮಂದಿ ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು
ಮತು್ತ ಕಡೆಯವ ಾದ ಬಹು ಮಂದಿ
ದಲಿನವ ಾಗುವರು.

20
ಾ್ರ ಾತೋಟದ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳ ಾಮ್ಯ
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ತನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಲು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಹೊರಟ
ಒಬ್ಬ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಅವನು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ದಂತೆ
ಕೂಲಿ ಾಳುಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರನು್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಅವನು
ಪುನಃ ಸು ಾರು*ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮ ನೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೇರೆ
1

ಕೆಲವರು ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕಂಡು, 4 ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ; ನಿಮಗೆ
ಸರಿ ಾದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಅವನು ಪುನಃ
ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮತು್ತ†ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿದನು. 6 ಮತೊ್ತಂದು
ಾರಿ‡ ಾಯಂ ಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮ ನೇ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು

ಅವರನು್ನ, ‘ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮ ನೇ ನಿಂತಿರುವುದೇಕೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾರೂ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು, ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿರಿ’ ಅಂದನು. 8 ಸಂಜೆ ಾ ಾಗ ಾ್ರ ಾತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, ‘ಆ
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ
ದಲು ಬಂದವರ ತನಕ ಕೂಲಿ ಕೊಡು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ಾಯಂ ಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ
ಾಡಿದವರು ಬಂ ಾಗ,
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 10
ದಲು ಬಂದವರು ಬಂ ಾಗ ತಮಗೆ, ಹೆಚು್ಚ
ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ನೆನಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 11 ಅವರು
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೋಟದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣಗುಟಿ್ಟ, 12 ‘ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಇವರು
ಒಂದು ಗಂಟೆ ಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಬಿಸಲಿನಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಸಮ ಾಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕಯೆ’ ಅಂದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಯಜ ಾನನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ಾನು ನಿನಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆ? 14 ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಡೆಗೆ
ಬಂದವರಿಗೂ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. 15 ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತನು್ನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ
ಾಡಲು ನನಗೆ
ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ೕ?
ಾನು ಉ ಾರಿ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ನೀನೇಕೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿ?’ ಎಂದು
§

19:26

ಗಂಟೆಗೆ

†

ೕಬ. 42:2;

ಾಕರ್ 14:36; ಲೂಕ 1:37:

*

19:28 ಲೂಕ 22:30; ಪ್ರಕ 3:21.

20:5 ಮೂಲ: ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮತು್ತ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ.

‡

*

20:3 ಮೂಲ: ಮೂರು

20:6 ಮೂಲ: ಹನೊ್ನಂದು ಗಂಟೆಗೆ.

ಮ ಾ್ತಯನು 20:16
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ಹೇಳಿದನು.
ಹೀಗೆ§ಕಡೆಯವರು
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16

ಮ ಾ್ತಯನು 20:34

ದಲಿನವ ಾಗುವರು

ದಲಿನವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು”

ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಷ್ಟ, ಮರಣ, ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 10:32-34; ಲೂಕ 18:31-35
17 ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ
ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, 18 “ನೋಡಿರಿ* ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೊಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವರು. 19 ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಚಾಟಿಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು. ಆದರೆ
ಆತನು†ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನರ ಾಯಿಯ ಬೇಡಿಕೆ
ಾಕರ್ 10:35-45
20 ಆಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳ
ಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; ಆತನಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಒಂದು ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. 21 ಆತನು ಆಕೆಯನು್ನ, “ನಿನ್ನ ಅಪೇ
ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆ ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲೂ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಎಡಗಡೆಯಲೂ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹ ಾಡಬೇಕು” ಅಂದಳು.
22 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಾನು
ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗಿರುವ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನಮಿ್ಮಂದ ಆಗುವುದು” ಅಂದರು. 23 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹ
ಾಡುವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅದು ಾರಿಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ
ೕ ಅವರಿಗೇ
ಸಿಕು್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡರು.
25 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಅನ್ಯ ಜನರ‡ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ

ದೊರೆತನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಮು ಾ್ಯ ಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ಅಧಿ ಾರ
ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ. 26 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಿರ ಾರದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರಲು
27 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವನು ನಿಮ್ಮ
ಬಯಸುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿರಲಿ.
28
ಾಸ ಾಗಿರಲಿ.
ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಅನೇಕರ ವಿ ೕಚನೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಈ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಬಂದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಾಕರ್ 10:46-52; ಲೂಕ 18:35-43
29 ಅವರು ಯೆರಿಕೋವಿನಿಂದ, ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿತು. 30 ಆಗ ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕುರುಡರಿಬ್ಬರು ಯೇಸು ಈ
ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ, “ಕತರ್ನೇ,
ಾವೀದ ಕು ಾರನೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 31 ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನವರು, ಸುಮ್ಮ ನಿರಿ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. ಅವ ಾದರೋ,
“ಕತರ್ನೇ, ಾವೀದ ಕು ಾರನೇ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 32 ಆಗ
ಯೇಸು ನಿಂತು ಅವರನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 33 ಅವರು, “ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಾಣುವಂತೆ ಾಡು” ಅಂದರು. 34 ಆಗ ಯೇಸು
§

20:16 ಮ ಾ್ತ 19:30.

*

20:18 ಮ ಾ್ತ 16:21; ಲೂಕ 9:22.

†

20:19 ಹೋಶೇ. 6:2.

‡

20:25 ಲೂಕ 22:25-27.
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ಕನಿಕರಪಟು್ಟ, ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

21

ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 10:29-40;
ೕ ಾ 12:12-19
1 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ಫ ಗೆಗೆ ಬಂ ಾಗ 2 ಆತನು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ
ಹೋಗಿರಿ; ಹೋದಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವ ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮರಿಯನೂ್ನ ಾಣುವಿರಿ;
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. 3
ಾವ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏ ಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ‘ಇವು ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ; ಅವನು ಕೂಡಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಪ್ರ ಾದಿಯ* ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿದ
ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇ ಾಯಿತು;
ಅದೇನೆಂದರೆ, 5 †“ಚೀ
ೕನ್ ಪುತಿ್ರ ಯೇ, ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ಆತನು

ಾತಿ್ವಕ ಗುಣವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಕತೆ್ತಯನು್ನ, ೌದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದವ ಾಗಿಯೂ ಬರು ಾ್ತನೆಂದು”
ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬುದು. 6 ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ
ಾಡಿದರು.
7 ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಮರಿಯನೂ್ನ ತಂದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಕಲು ಯೇಸು ಹತಿ್ತ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 8 ಆಗ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿದರು; ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು ಮರಗಳಿಂದ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹರಡಿದರು. 9 ಆತನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗುಂ ಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು,
‡“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನಿಗೆ ಹೊಸನ್ನ!
§ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯ ನು!

ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ *ಹೊಸನ್ನ!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
10 ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗದ್ದಲ ಾಗಿ, “ಈತನು
ಾರು?” ಅಂದರು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರು, “ಈತನು ಗಲಿ ಾಯದ ನಜರೇತಿನ ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೇಸು” ಅಂದರು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದ; ಆತನ ಾತಿಗೆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು
ಒಣಗಿಹೋದದು್ದ
ಾಕರ್ 11:11-24; ಲೂಕ 19:45-48
12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ
ಾರುವ ಕೊಳು್ಳವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಾರರ ಮೇಜುಗಳನೂ್ನ ಾರಿ ಾಳ
ಾರುವವರ ಾಲ್ಮ ಣೆಗಳನೂ್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು. 13 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, †“ ‘ನನ್ನ ಮನೆಯು ಾ್ರ ಥರ್ ಾಲಯ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ;
ಆದರೆ‡ನೀವು ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕುರುಡರೂ
ಕುಂಟರೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನು. 15 ಆದರೆ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಆತನು
ಾಡಿದ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗು
“ ಾವೀದನ ಕು ಾರನಿಗೆ ಹೊಸನ್ನ” ಎಂದು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಕೋಪಗೊಂಡರು. 16 ಆತನಿಗೆ, “ಇವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೇಸು,
“ ೌದು, ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ‘ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಾಯಿಂದಲೂ
ಲೆಕೂಸುಗಳ ಾಯಿಂದಲೂ ನೀನು
ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದಿರುವಿ’ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17 ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಮಲಗಿದನು.
*
26
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†

21:13 ಯೆ ಾ 56:7

‡

‡
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ಾಗ ಹಸಿದಿದ್ದನು.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ
ಮರವನು್ನ ಕಂಡು ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆಗಳು ಾತ್ರ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅದಕೆ್ಕ,
“ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಫಲವು ಫಲಿಸದೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ
ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. 20 ಶಿಷ ್ಯರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವು
ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಒಣಗಿಹೋಯಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, §“ನಿಮಗೆ

ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನೀವು ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬಿದರೆ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರಕೆ್ಕ ಾಡಿದಂಥದನು್ನ ನೀವು
ಾಡುವಿರಿ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ, ‘ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬೀಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಅದೂ ಆಗುವುದು. 22 ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೊಂದುವಿರಿ” ಅಂದನು.
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನೕ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 11:27-12:12; ಲೂಕ 20:1-19; 14:16-24
23 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಜನರ
ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 24 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒಂದು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಾನು
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವು
ೕ ಾನನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು ಪರಲೋಕದಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದಲೋ?”
ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು, “ ‘ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು’ ಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಾನು; 26 ‘ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು’ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಜನರ
ಭಯವಿದೆ
ೕ ಾನನು ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 27 ಅನಂತರ ಅವರು, “ ಾವರಿಯೆವು” ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ ಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವನು
ದಲನೆಯವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಮಗನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಈ ದಿನ ಾ್ರ ಾತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಲು 29 ಅವನು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, ‘ ಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು’ ಹೇಳಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ
ತರು ಾಯ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದಲಿಸಿ, ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 30 ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯವನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅದೇ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವನು, ‘ ಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನ ಾ್ಪ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು
ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 31 ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆದವನು
ಾರು? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಅವರು, ‘ ಲನೆಯವನೇ’ ” ಅಂದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ಸುಂಕದವರೂ, ವೇಶೆ್ಯಯರೂ ನಿಮಗಿಂತ
ದಲು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಸೇರುವರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 32
ಾಕೆಂದರೆ,
ೕ ಾನನು ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ನೀವು ಅವನನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ; ಸುಂಕದವರು, ವೇಶೆ್ಯಯರು ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದರು; ನೀವು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ
ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
33 “ಮತೊ್ತಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿದ್ದನು.
ಅವನು*ಒಂದು
ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಾಕಿಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯ ಾಣವನು್ನ

ಾಕಿಸಿ, ಾವಲು

ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ, ಾ್ರ ಯ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ ಅದನು್ನ†ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 34 ಫಲ ಾಲ ಹತಿ್ತರ ಾ ಾಗ ತನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆ ತೋಟ ಾರರ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು, 35 ತೋಟ ಾರರು ಅವನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಹೊಡೆದರು, ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿದರು, ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 36 ಆ
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ಯಜ ಾನನು ಪುನಃ
ದಲಿನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಅವರು ಅವರಿಗೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 37 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ‘ನನ್ನ ಮಗನಿ ಾದರೂ ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿ ಾರು’ ಅಂದುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 38 ಆದರೆ ಆ ತೋಟ ಾರರು ಅವನ ಮಗನನು್ನ ಕಂಡು,
‘ಇವನೇ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ, ಬನಿ್ನ ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕೋಣ, ಇವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ’
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು 39 ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಾ್ರ ಾತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 40 ಾ ಾದರೆ ಾ್ರ ಾತೋಟದ ಧಣಿಯು ಬಂ ಾಗ ಆ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ ಏನು
ಾಡುವನು?” ಅಂದನು. 41 ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಆ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ತಕ್ಕ ಾಲಕೆ್ಕ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವಂಥ ಬೇರೆ ತೋಟ ಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 42 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ‡“ ‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮುಖ್ಯ ಾದ

ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು; ಇದು ಕತರ್ನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು; ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ
ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಾತನು್ನ ನೀವು ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಎಂ ಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?’ 43 ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 44 §ಈ

ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವನು ತುಂಡು ತುಂ ಾಗುವನು; ಇದು
ಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಅದು
ಅವನನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನ
ಾಮ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಕುರಿತು ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ಸಂದಭರ್ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು; 46 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.
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ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ* ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 3 ಅವನು ಮದುವೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸರಲಿಲ್ಲ. 4 ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದು,
‘ನೀವು ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಗೋ, ಔತಣ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಕೊಬಿ್ಬದ
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಎ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿರೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಾ್ವನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ನು
ತನ್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು; 6 ಉಳಿದವರು ಅವನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 7 ಅರಸನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು. 8 ಆಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ,
‘ಮದುವೆಯ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಆ ಾ್ವನಿತರು
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಈಗ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡ ಕಂಡವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆ ಆಳುಗಳು ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವರು ಒಳೆ್ಳಯವರೆನ್ನದೇ ಕಂಡವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಹೀಗೆ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪವು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
11 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದನು, ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ
ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಂಡು ಅರಸನು, 12 ಅವನಿಗೆ ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಮದುವೆಯ ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ
ನೀನಿಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 13 ಆಗ ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ,
‘ಅವನ ಕೈ ಾಲು ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೂಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ
1

2

‡
*

21:42 ಕೀತರ್ 118:22-23
22:1

ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು

§

21:44 ಕೆಲವು ಪತಿ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ 44 ನೆಯ ವಚನವಿಲ್ಲ; ಯೆ ಾ 8:14-15;

ಾನಿ. 2:34-35, 44

ಮ ಾ್ತಯನು 22:14
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14 ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಬಹು ಜನ, ಆರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಸ್ವಲ್ಪ

ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು.’
ಜನ” ಅಂದನು.
ಸುಂಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 12:13-37; ಲೂಕ 20:20-44
15 ಅನಂತರ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಟು ಯೇಸುವನು್ನ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸೋಣ ಎಂದು ಕೂಡಿ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು 16 ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹೆರೋದ್ಯರ
ತೆ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ಸತ್ಯ ವಂತನು, ದೇವರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವನು,
ಾರಿಗೂ ಹೆದರದವನು; ನೀನು ಜನರ ಾ ಣ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ಾತ ಾಡುವವನಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲೆ್ಲವು.
17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದು ನಿಯಮ ಬದ್ಧ
ೕ? ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ನಮಗೆ
ಹೇಳು” ಅಂದರು. 18 ಯೇಸು ಅವರ ಕೆಡುಕನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡವ ಾಗಿ, “ಕಪಟಿಗಳೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ
ಪರೀ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? 19 ಸುಂಕಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ಾಣ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಒಂದು ಾಣ್ಯ ವನು್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 20 ಆತನು, “ಈ ಸ್ವರೂಪವು ಈ ಮುದೆ್ರ ಯೂ
ಾರದು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 21 ಅವರು, “ಕೈ ಸರನದು” ಅಂದರು. ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, †“ ಾ ಾದರೆ ಕೈ ಸರನದನು್ನ
ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ; ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದರು.

22 ಅವರು

ಈ

ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ

ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯವನು್ನ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದು್ದ
ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾದಿಸುವ ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. 24 ಇವರು ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ‡‘ಒಬ್ಬ ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಅವನ ತಮ್ಮ ನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆಯು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.’ 25 ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ ಆಗಿ
ತೀರಿಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನು; 26 ಅದರಂತೆ
ಎರಡನೆಯವನೂ ಮೂರನೆಯವನೂ ಾಗೆಯೇ ಏಳನೆಯವನ ವರೆಗೂ ಾಡಿದರು. 27 ಅವರೆಲ್ಲರು
ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. 28 ಾ ಾದರೆ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಆ ಏಳು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು? ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದರು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, §“ನೀವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವ ಾ್ನದರೂ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ಸರಿ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಪು ್ಪ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ; 30 ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾದ
ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವದೂತರಂತೆ ಅವರು ಇರು ಾ್ತರೆ. 31 ಸತ್ತವರ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ,
32 *‘ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು,
ಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ. ಆತನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಜನರ ಗುಂಪು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
23

ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ
ಯೇಸು ಸದು್ದ ಾಯರನು್ನ ಸದಿ್ದಲ್ಲದವರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಫರಿ ಾಯರು ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ
ಬಂದರು. 35 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಆತನನು್ನ ಪರೀ
ಾಡಬೇಕೆಂದು, 36 “ಗುರುವೇ,
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಾವ ಆ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 37 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
†“ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
34

ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’
†
†

22:21 ರೋ
22:37 ಧ

ಾ. 13:7

ೕರ್ 6:5

‡

22:24 ಧ

38

ಎಂಬ ಆ ಯೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ

ೕರ್ 25:5

§

22:29

ೕ ಾ 20:9; 1 ಕೊರಿ 6:14

ದಲನೆಯದು.

*

22:32 ವಿ

ೕ 3:6
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ಇದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಎರಡನೆಯ ಆ
ಾವುದೆಂದರೆ,‡‘ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ. 40 ಈ ಎರಡು ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಧಮರ್ನಿಯಮವೂ ಪ್ರ ಾದ ಾಗ್ರಂಥಗಳೂ
ಆ ಾರ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39

ಾವೀದನ ಮಗನು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಾಯರು ಕೂಡಿಬಂದಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 42 “ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಆತನು
ಾರ ಮಗನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 43 ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ ಾವೀದನ
ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ ಾ ಾದರೆ, ಾವೀದನೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ
ಆತನನು್ನ ಕತರ್ನು ಎಂದು ಕರೆದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ?
44 §“ ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕುವ ತನಕ
41 ಫರಿ

ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’ ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು.
45 ಈ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನೇ ಆತನನು್ನ ‘ಕತರ್ನೆಂದು’ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಾಗುವುದು
ಹೇಗೆ?” ಅಂದನು. 46 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ
ಾರೂ ಒಂದು ಾತ ಾ್ನದರೂ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ ಾರದೆ
ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಲು ಾರೂ ಧೈ ಯರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.

23
ಯೇಸು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಫರಿ ಾಯರನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟ್ಟದು್ದ
ಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 20:45-47
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ
ಾಗು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ
ಫರಿ ಾಯರೂ
ೕಶೆಯ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ*ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; 3 ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ

ಏನೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತರೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ; ಆದರೆ ಅವರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ; ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 4 †ಅವರು ಾರ ಾದ
ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಜನರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಾ ಾದರೋ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಾದರೂ
ಅವುಗಳನು್ನ‡ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲರು. 5 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಾವು ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ§ ಾಪಕಪಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅಗಲ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ
ಉದ್ದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಔತಣ ಉತ್ಸವಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಥಮ ಾ್ಥನ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ
ಪೀಠಗಳು; 7 ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮ ಾ್ಕರಗಳು, ಜನರಿಂದ ‘ಗುರುಗಳೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು,’ ಇವುಗಳೇ
ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. 8 ಆದರೆ ನೀವು ‘ಬೋಧಕರೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;’ ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಬ್ಬ ನೇ ನಿಮಗಿರುವ
ಬೋಧಕನು ಮತು್ತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ
ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾತನೊಬ್ಬ ನೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ 10 ಮತು್ತ ‘ಗುರುವೆಂದು’
ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಬ್ಬ ನೇ ನಿಮಗಿರುವ ಗುರುವು 11 ಆದರೆ*ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನವನು

ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲ್ಪಡುವನು.
13 “ಅ
್ಯ ೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮನುಷ ್ಯರ
ಎದುರಿಗೆ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವಂತೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರನೂ್ನ
14 ಅ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಗೊಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ† ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ ಜನರು
‡
‡

22:39

ಾಜ 19:18

23:4 ಕದಲಿಸಲೊಲ್ಲರು
ವಚನ ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ;

§ 22:44 ಕೀತರ್ 110:1 * 23:2
§ 23:5 ಧ ೕರ್ 6:8; 11, 18 *
ಾಕರ್ 12:40; ಲೂಕ 20:47

ೕಶೆಯ ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲ
23:11 ಮ ಾ್ತ 20:26;

†

23:4

ಾರು ಹೊರ ಾರದಂಥ

ಾಕರ್ 9:35

23:14 14 ನೆಯ

†
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ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದ ಾದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರೀ. ನೀವು ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿ
ನಟನೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.
15 “ಅ
್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಮ ಾಂತರಗೊಳಿ್ಳ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ ಸು ಾ್ತಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತೕರಿ; ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ನರಕಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
16 “ಅ
್ಯ ೕ, ಕುರುಡು
ಾಗರ್ದಶಿರ್ಗಳೇ, ‘ಒಬ್ಬ ನು ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಅದೇನು ಆಣೆಯಲ್ಲ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನು ದೇ ಾಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಅದನು್ನ ನಡಿಸಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 17 ಕುರುಡರೇ, ಮೂಖರ್ರೇ,
ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು?
18 ಮತು್ತ ‘ಒಬ್ಬ ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಚಿನ್ನ ೕ, ಚಿನ್ನವನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಾಡುವ ದೇ ಾಲಯ ೕ?

ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದೇನು ಆಣೆಯಲ್ಲ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ, ಆದರೆ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ನಡಿಸಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ಕುರುಡರೇ, ಮೂಖರ್ರೇ,
ಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು?
ಾಣಿಕೆ
ೕ, ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ
ಾಡುವ ಯಜ್ಞವೇದಿ
ೕ?
20 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾವ ಾದರೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ,
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು. 21 ಮತು್ತ
ಾವ ಾದರೂ
ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾತನ
ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು. 22 ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು. 23 ಅ
್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು ಪುದೀನ, ಮರುಗಪತೆ್ರ,
ಸಬಸಿಗೆಸೊಪು ್ಪ, ಜೀರಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ದಶಮ
ಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಾದುದನು್ನ ಅಂದರೆ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ, ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು; ಅವುಗಳನೂ್ನ ಬಿಡ ಾರದು. 24 ಕುರುಡ ಾಗರ್ದಶಿರ್ಗಳೇ, ನೀವು‡ಸೊಳೆ್ಳೕ ಸೋಸುವವರು,
ಆದರೆ ಒಂಟೆ ನುಂಗುವವರು.
25 “ಅ
್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು
ಾತೆ್ರ, ಬಟ್ಟಲು ಇವುಗಳ
ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ, ದು ಾಶೆಯಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. 26 ಕುರುಡ ಾದ ಫರಿ ಾಯನೇ,
ದಲು ಾತೆ್ರ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡು,
ಆಗ ಅವುಗಳ ಹೊರ ಾಗವೂ ಶುಚಿ ಾಗುವುದು.
27 “ಅ
್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ ನೀವು ಸುಣಾ್ಣ ಹಚಿ್ಚದ ಸ ಾಧಿಗಳಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಇವು ಹೊರಗೆ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಾಣುತ್ತವೆ.
ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸತ್ತವರ
ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. 28 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಜನರಿಗೆ
ನೀತಿವಂತರಂತೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಕಪಟ ಮತು್ತ ಅಕ್ರ ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
29 ಅ
್ಯೕ, ಕಪಟಿಗ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೇ, ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ನೀತಿವಂತರ ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ, 30 ‘ ಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದ ಾಪದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 31 ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರ
ಮಕ್ಕಳೇ ೌದು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 32 ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ
ಾಪದ ಅಳತೆಯನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 33 ಾವುಗಳೇ, ಸಪರ್ಜಾತಿಯವರೇ, ನರಕದಂಡನೆಯಿಂದ
ಹೇಗೆ ನೀವು ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 34 ಆದುದರಿಂದ ನೋಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಾನಿಗಳನೂ್ನ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನೀವು ಕೊಲು್ಲವಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವಿರಿ;
ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಚಾಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಿರಿ. 35 §ಹೀಗೆ ನೀತಿವಂತ ಾದ ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತವು
ದಲುಗೊಂಡು ನೀವು ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ
‡

23:24 ಗುಂಗರೆ

§
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ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಕೊಂದು ಾಕಿದ ಬರಕೀಯನ ಮಗ ಾದ ಜಕರೀಯನ ರಕ್ತದವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ತಸುರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು.
36 ಇದೆ ಾ್ಲ ಈ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
37 “ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾ್ರ ಣತೆಗೆಯುವವಳೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ
*
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವವಳೇ! ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಹುದುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ; ಆದರೆ ನಿನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. 38 ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ನಿಮಗೆ ಬರಿ ಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 39 ಈಗಿಂದ,†‘ಕತರ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯ ನು ಎಂದು ನೀ ಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ತನಕ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಅಂದನು.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶನವನೂ್ನ, ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯನೂ್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 13:1-31; ಲೂಕ 21:5-33
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದ
ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 2 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತೕರಲ್ಲವೇ? ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
3 ಬಳಿಕ ಆತನು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ
ಬಂದು, “ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಾ ಾಗ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ನಿನ್ನ *ಬರೋಣಕೂ್ಕ ಲೋಕದ ಸ ಾಪಿ್ತಗೂ

ಸೂಚನೆಯೇನು?”
ನಮಗೆ ಹೇಳು ಅನ್ನಲು 4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾರೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. 5 ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಬಂದು, ‘ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯುದ್ಧಗ ಾಗುವುದನೂ್ನ ಯುದ್ಧಗ ಾಗುವ ಸೂಚನೆಯ ಸುದಿ್ದಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.
ಕಳವಳಪಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಹೀ ಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಆದರೂ ಇದು ಇನೂ್ನ
ಅಂತ್ಯ ಾಲವಲ್ಲ. 7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜನರು, ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ವೂ ಏಳುವವು;
ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಬರಗಳು ಬರುವವು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು; 8 ಇವೆ ಾ್ಲ (ನೂತನ ಾಲವು
ಹುಟು್ಟ ವ) ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯ ಾ್ರರಂಭ.
9 “ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ ಕೊಲು್ಲವರು; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 10 ಆಗ ಅನೇಕರು ಎಡವಿ ಹಿಂಜರಿದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವರು; ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷ ಾಡುವರು. 11 ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳು
12 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವು ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವುದರಿಂದ
ಸಹ ಎದು್ದ ಅನೇಕರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವರು.
13
ಬಹು ಜನರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ತಣ್ಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದು.
ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ† ಾಜ್ಯ ದ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಸವರ್ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗಿ
ಾರಲ್ಪಡುವುದು; ಆಗ ಅಂತ್ಯ ವು ಬರುವುದು.

15 “ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ
ಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿದ
ಾಗೆ‡ವಿ ಾಶ ಾರಕ, ವಿ ಾರ ವಸು್ತ ಪವಿತ್ರ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ (ಇದನು್ನ ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ)
16 ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವವರು ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ; 17
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು
ತನ್ನ ಮನೆ
ಳಗಿರುವುದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ, 18 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗದಿರಲಿ. 19 ಆದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಸುರಿಯರಿಗೂ,

*

23:37 ಧ

4:23; ರೋ

ೕರ್ 32:11; ರೂತ 2:12
ಾ 10:18

‡

24:15

†

23:39 ಕೀತರ್ 118:26

ಾನಿ. 9:27; 11:31; 12:11

*

24:3 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮರುಬರೋಣ

†
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ಾಣಂತಿಯ ಾಗಿರುವ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಅ
್ಯೕ ಕಷ್ಟ.
ಪ ಾಯನವು ಚಳಿ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಆಗ ಾರದೆಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದ ಅರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಆಗದಿರುವಂಥದು್ದ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಮ ಾ ಸಂಕಟವು ಅಂದು ಉಂಟಾಗುವುದು.
22 ಕತರ್ನು ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ನರ ಾ್ರ ಣಿ ಾದರೂ ಉಳಿಯನು; ಆದರೆ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುವನು. 23 ಆಗ
ಾ ಾದರು ನಿಮಗೆ,
‘ಇಗೋ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 24 ಸುಳು್ಳ ಕಿ್ರ ಸ್ತರೂ,
ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎದು್ದ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಸಹ
ೕಸಗೊಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
25 ನೋಡಿರಿ,
ಮ ಾ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿ ತೋರಿಸುವರು.
ಾನು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದ ಾರಣ
ಾ ಾದರು ನಿಮಗೆ,
‘ಅಗೋ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು’ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡವಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ‘ಇಗೋ
ಒಳಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು’ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 27 ಹೇಗೆ ಮಿಂಚು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಪಶಿ್ಚಮದ
ವರೆಗೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೋ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಬರುವಿಕೆಯೂ ಆಗುವುದು. 28 §ಹೆಣ ಬಿದ್ದಲಿ್ಲ
20 ನಿಮ್ಮ

ಹದು್ದಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವು.
29 “ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ಮುಗಿದಕೂಡಲೆ ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು, ಚಂದ್ರ ನು
ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು, ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಉದುರುವವು, ಆ ಾಶದ ಶಕಿ್ತಗಳು
ಕದಲುವವು. 30 ಆಗ*ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುತು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಣಬರುವವು. ಆಗ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರು ಎದೆಬಡಕೊಳು್ಳವರು, ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಲದಿಂದಲೂ,
ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನು್ನ ಾಣುವರು. 31 ಆತನು ತನ್ನ
ದೂತರನು್ನ ತುತೂ್ತರಿಯ ಮ ಾ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಅವರು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ
ಆ ಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವರು.
ಅಂಜೂರ ಮರದ ದೃ ಾ್ಟಂತ
“ಅಂಜೂರ ಮರದ ದೃ ಾ್ಟಂತದಿಂದ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಯಿರಿ. ಅದರ ಕೊಂಬೆ ಇನು್ನ ಎಳೆಯ ಾಗಿದು್ದ ಎಲೆ
ಬಿಡು ಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. 33 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೋಡು ಾಗ†ಆ ದಿನವು ಹತಿ್ತರವಿದೆ, ಹೊಸಿ್ತಲಲೆ್ಲೕ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 34 ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಗುವ ತನಕ
32

ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಳಿದುಹೋಗುವವು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ಗ ೕ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

35 ‡ಭೂ

ಾ್ಯ ಾಶಗಳು

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವ ಸಮಯ ತಿಳಿಯದ ಾರಣ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು
ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 13:32-37; ಲೂಕ 21:34-36; 19:12-27
36 “ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು ಆ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ಕುರಿತು, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ
ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೂತರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯದು, ಮಗನಿಗೂ
ತಿಳಿಯದು, 37 §ನೋಹನ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದ ೕ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಬರೋಣವು ಇರುವುದು.
38 ಹೇಗೆಂದರೆ ಜಲಪ್ರಳಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಹನು ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ ಜನರು
ತಿನು್ನ ಾ್ತ, ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 39 ಪ್ರಳಯದ ನೀರು
ಬಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದರ ಾ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರುವ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು. 40 ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವರು; ಒಬ್ಬ ನು
§

24:28

ೕಬ 39:30; ಲೂಕ 17:37

ಆತನು ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ,
17:26-30; 34-36

ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಇ ಾ್ದನೆ

*
‡
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41 ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಒಬ್ಬ ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು.
ಬೀಸುತಿ್ತರುವರು; ಒಬ್ಬಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಳು, ಇನೊ್ನಬ್ಬಳು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವಳು.
42 “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
43 *ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕ ಾ್ನ ಾಕಗೊಡಿಸದೇ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 44 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ; ನೀವು ನೆನಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾ್ತನೆ. 45 ಾ ಾದರೆ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊತು್ತ ಹೊತಿ್ತಗೆ
ಆ ಾರ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ, ವಿವೇಕಿಯೂ ಆದಂಥ ಆಳು
ಾರು?
46 ಯಜ ಾನನು ಬರು ಾಗ
ಾವ ಆಳು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾಣುವನೋ ಆ ಆಳು ಧನ್ಯ ನು.
47 ಅಂಥವನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 48 ಆದರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಆಳು, ‘ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಡು ಾ್ತನೆ’
ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು 49 ತನ್ನ
ತೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡುಕರ
ಸಂಗಡ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾದರೆ, 50 ಅವನು ನೆನಸದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ,
ತಿಳಿಯದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಆಳಿನ ಯಜ ಾನನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ
51 ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೂ
ಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ
ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು.
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ಹತು್ತಮಂದಿ ಕನೆ್ಯಯರ ಾಮ್ಯ

“ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯ ವು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ*ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಂತಹ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು,
3 ಅವಿವೇಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು,
ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನರು.
ಆದರೆ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ
5 ಮದಲಿಂಗನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದೀ ಾರತಿಗ ಂದಿಗೆ ಾತೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ತಡ ಾಡಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೂಕಡಿಸಿ ನಿದಿ್ರ ಸಿದರು. 6 ಆದರೆ ಅಧರ್ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ, ‘ಇಗೋ, ಮದಲಿಂಗನು
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡಿರಿ’ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು. 7 ಆಗ ಆ ಕನಿ್ನಕೆಯರೆಲ್ಲರು
8 ಆಗ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು
ಎಚೆ್ಚತು್ತ ತಮ್ಮ ದೀ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿರಿ. 9 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಗಳು
ಆರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ‘ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಾಲದೆ ಹೋದೀತು; ನೀವು ಾರುವವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು’ ಅಂದರು. 10 ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋ ಾಗ ಮದಲಿಂಗನು ಬಂದನು.
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆಯ ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋದರು, ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಯಿತು.
11 ಅನಂತರ ಉಳಿದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಸಹ ಬಂದು, ‘ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ, ನಮಗೆ
ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ’
ಅಂದರು. 12 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾನರಿಯೆನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದನು. 13 †ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಾದರೂ ಗಳಿಗೆ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದ ಾರಣ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
1

ತ ಾಂತುಗಳ ಾಮ್ಯ

ಾಜ್ಯ ವು ಹೇಗೆಂದರೆ‡ದೇ ಾಂತರಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿ್ಟದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟಂತಿರುವುದು. 15 ಅವನು ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಐದು§ತ ಾಂತು, ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನಿಗೆ
14 “ದೇವರ

*

24:43 ಲೂಕ 12:39-46
3,000 ರೂ ಾಯಿ

*
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ಎರಡು, ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಒಂದು, ಹೀಗೆ ಅವನವನ ಾಮಥ್ಯ ರ್ದ ಪ್ರ ಾರ ತ ಾಂತನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ
ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 16 ತಕ್ಷಣವೇ ಐದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಾ್ಯ ಾರಕೆ್ಕ
ಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಐದು ತ ಾಂತು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡನು. 17 ಾಗೆಯೇ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಇನೂ್ನ
ಎರಡು ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡನು. 18 ಆದರೆ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಅಗೆದು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಹಣವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟ ನು. 19 ಬಹು ಾಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕರ ಯಜ ಾನನು
ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು 20 ಐದು ತ ಾಂತುಗಳು ಹೊಂದಿದವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇನೂ್ನ
ಐದು ತ ಾಂತುಗಳನು್ನ ತಂದು, ‘ಯಜ ಾನನೇ, ನೀನು ಐದು ತ ಾಂತಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದಯ ಾ್ಲ,
ಇಗೋ, ಇನು್ನ ಐದು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು. 21 ಅವನ ಯಜ ಾನನು ಅವನಿಗೆ,
‘ಭ ಾ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕನೇ; ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದಿ್ದ; ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಎರಡು ತ ಾಂತು
ಹೊಂದಿದವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು, ‘ಯಜ ಾನನೇ, ನೀನು ಎರಡು ತ ಾಂತನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ್ದಯ ಾ್ಲ;
ಇಗೋ, ಇನು್ನ ಎರಡು ತ ಾಂತು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು. 23 ಅವನ ಯಜ ಾನನು ಅವನಿಗೆ,
‘ಭ ಾ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕನೇ; ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದಿ್ದ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ತರು ಾಯ ಒಂದು
ತ ಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಸಹ ಮುಂದೆಬಂದು, ‘ಯಜ ಾನನೇ, ನೀನು ಬಿತ್ತದಿರುವಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯ ವವನು,
ನೀನು ತೂರದಿರುವಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಆಗಿರುವ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಂದು ಾನು ತಿಳಿದು
25 ಹೆದರಿ, ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತ ಾಂತನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟೆ ್ಟ ನು; ಇಗೋ, ನಿನ್ನದು ನಿನಗೇ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು. 26 ಆಗ ಅವನ ಯಜ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಮೈ ಗಳ್ಳ ಾದ ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನೇ; ನೀನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿತ್ತದಿರುವಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯ ವವನು ತೂರದಿರುವಲಿ್ಲ ಾಶಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕ ಾ?
27 ಾ ಾದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಾಹು ಾರರಲಿ್ಲ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಾಕಬೇ ಾಗಿತು್ತ; ಾನು ಬಂದು ನನ್ನದನು್ನ
ಬಡಿ್ಡ ಸಹಿತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಿ, 28 ಅವನಿಂದ ಆ ತ ಾಂತನು್ನ ತೆಗೆದು ಹತು್ತ ತ ಾಂತು
ಇರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 29 ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವುದು; ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 30 ಮತು್ತ ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕ ಾದ ಈ
ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಗೆ ಾಕಿಬಿಡಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ
ಹಲು್ಲಕಡಿ
ೕಣವೂ ಇರುವವು.’
31 *“ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬರು ಾಗ
ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು; 32 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರನೂ್ನ ಆತನ
ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ತಂದು ಸೇರಿಸುವರು. ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಆಡುಗಳನೂ್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ
33 ಕುರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು.
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು. 34 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದವರೇ ಬನಿ್ನರಿ, ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 35 ಾನು ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; 36 ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು,
ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ನನ್ನ ನು್ನ ಆರೈ ಕೆ ಾಡಿದಿರಿ; ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನನ್ನ ನು್ನ
37 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ನೀತಿವಂತರು, ‘ಕತರ್ನೇ,
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
ಾ ಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟ ಕೊಟೆ್ಟವು? ಇಲ್ಲವೆ ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 38 ಾ ಾಗ ನೀನು ಪರದೇಶಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ರ ಯ ನೀಡಿದೆವು?
ಇಲ್ಲವೆ ನಿನಗೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 39
ಾ ಾಗ ನೀನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಅಥ ಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದದನು್ನ ಕಂಡು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
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ೕವೇ. 3:12

ಮ ಾ್ತಯನು 25:40

1400

ಮ ಾ್ತಯನು 26:16

ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅರಸನು,†‘ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾದವನೊಬ್ಬ ನಿಗೆ ಏನೇನು
ಾಡಿದಿರೋ ಅದನು್ನ ನನಗೂ ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಅನು್ನವನು.
41 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ‘ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತರೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಿ ಾಚಿಗೂ ಅವನ
ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. 42 ಾನು ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಾನು ಾ ಾರಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 43 ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ;
ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದೆ್ದನು, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಆರೈ ಕೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು’ ಹೇಳುವನು.
44 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ, ‘ಕತರ್ನೇ,
ಾ ಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನೂ್ನ, ನೀನು ಾ ಾರಿದ್ದನೂ್ನ,
ನೀನು ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದ್ದನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದನೂ್ನ, ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದನೂ್ನ, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದದನೂ್ನ
ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡದೆ ಹೋದೆವು?’ ಅನು್ನವರು. 45 ಆಗ ಆತನು ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ,
‘ನೀವು ಈ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಏನನು್ನ ಾಡದೆ ಹೋದಿರೋ ಅದನು್ನ ನನಗೂ ಾಡದೆ
ಹೋದ ಾ ಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಅನು್ನವನು. 46 ಮತು್ತ ಅನೀತಿವಂತ ಾದ
ಇವರು‡ನಿತ್ಯ ದಂಡನೆಗೆ ಹೋಗುವರು ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 14:1-11; ಲೂಕ 22:1-6;
ೕ ಾ 12:1-8
1 ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಎರಡು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ; 2 ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ, ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ ಾಯಫನೆಂಬ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಭವನದಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬಂದು 4 ಯೇಸುವನು್ನ ಗುಟಾ್ಟ ಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದರು. 5 “ಆದರೂ
ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ* ಹಿಡಿಯ ಾರದು, ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲ ಾದೀತು” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತೈ ಲವನು್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊಯಿ್ಯ ದದು್ದ
ಯೇಸು ಬೇ ಾನ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೀ ೕನನೆಂಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು 7 †ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸುಗಂಧತೈ ಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ
6

ತೈ ಲವನು್ನ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು. 8 ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಹೀಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ
ಖಚುರ್ ಾಡುವುದೇಕೆ? 9 ಈ ತೈ ಲವನು್ನ ಬಹಳ ಹಣಕೆ್ಕ
ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ”
ಅಂದರು. 10 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಈಕೆ ನನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. 11 ಬಡವರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಆದರೆ ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಈಕೆಯು ಈ ತೈ ಲವನು್ನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದದು್ದ
ನನ್ನ ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆ ಾಗಿಯೇ. 13 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಸವರ್ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾರ ಾಗುವುದೋ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಹ ಈಕೆಯ ನೆನಪಿ ಾಗಿ” ಹೇಳುವರು.
ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
ಆ ಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನೆಂಬುವವನು
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 15 “ ಾನು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು
ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಅಂದನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 16 ಅಂದಿನಿಂದ
ಅವನು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂದಭರ್ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು.
14
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಭೋಜನ ಾಡಿದು್ದ
ಾಕರ್ 14:12-31; ಲೂಕ 22:7-34;
ೕ ಾ 13:21-26
17 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪಸ್ಕದ
ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾವು ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 18 ಆತನು, “ನೀವು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಾನು ಸೂಚಿಸಿದವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಾಲ ಸಮೀಪ ಾಯಿತು, ಾನು
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಗುರುವು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ” ಅಂದನು. 19 ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಾಡಿ ಪಸ್ಕದ ಭೋಜನವನು್ನ
ತ ಾರಿಸಿದರು.
20 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
21 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನು” ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟು್ಟ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನಲ್ಲವ ಾ್ಲ?”
ಎಂದು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಯೇಸು, “ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೈ
ಅದಿ್ದದವನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು. 24 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ
ಾಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗು ಾ್ತನೆ; ಆದರೆ
ಾವನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನೋ ಅವನ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ. ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿರುತಿ್ತತು್ತ” ಅಂದನು. 25 ಆಗ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಯೂದನು, “ಗುರುವೇ, ಾನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನೇ ಾಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಿನಿ್ನರಿ,
ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ” ಅಂದನು. 27 ಆ ಮೇಲೆ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, “ಇದರಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯಿರಿ; ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, 28 ಇದು ಬಹು ಜನರ ಾಪಗಳ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ‡ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. 29 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಹೊಸ ಾಗಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಇನು್ನ ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 30 ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯ
ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದರು.
31 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ, §“ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು; ಹಿಂಡಿನ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು

ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತಿ್ರ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಂಜರಿಯುವಿರಿ.” 32 “ಆದರೆ
ಾನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ*ನಿಮಗಿಂತ
ದಲೇ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದಿಗಿಲುಪಟು್ಟ ಹಿಂಜರಿದರೂ ಾನು
ಾತ್ರ
ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 34 ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಇದೇ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ
ನಿ ಾಕರಿಸುವಿ” ಅಂದನು. 35 ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಯಬೇ ಾಗಿಬಂದರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು.
ಯೇಸು ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 14:32-50; ಲೂಕ 22:40-53;
ೕ ಾ 18:1-12
36 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ಎಂಬ ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾನು ಅತ್ತ ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 37 ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆಬೆ ಾಯನ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಮನಗುಂದಿದವ ಾದನು. 38 ಮತು್ತ
ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ; ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೋರಲು ಬಿದು್ದ, †“ನನ್ನ
‡

26:28 ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
5:7

§

26:31 ಜೆಕ. 13:7

*

26:32 ಮ ಾ್ತ 28:7, 10, 16;

ಾಕರ್ 16:7

†

26:39 ಇಬಿ್ರ.
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ತಂದೆಯೇ, ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಈ‡ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲಿ; ಆದರೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂ ಾಗದೆ
40 ಅನಂತರ ಆತನು ಶಿಷ ್ಯರ
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವರು ನಿದೆ್ದ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರ ಾರಿ ಾ? 41 §ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ; ಆತ್ಮ ವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ
ಆದರೆ ದೇಹವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42 ತಿರುಗಿ ಎರಡನೇ ಾರಿ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ
ತಂದೆಯೇ, ಾನು ಕುಡಿಯದ ಹೊರತು ಈ ಾತೆ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದು ಎಂದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ
ಆಗಲಿ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗಲೂ ಅವರು ನಿದೆ್ದ ಾಡುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು; ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. 44 ಅನಂತರ ಮತೆ್ತ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ ಮೂರನೆಯ ಾರಿಯೂ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 45 ತರು ಾಯ ಆತನು
ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇನು್ನ ನಿದೆ್ದ ಾಡಿ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ; ಇಗೋ, ಅ ಗಳಿಗೆ
ಸಮೀಪಿಸಿತು, ಈಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾಪಿಷ್ಠರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ. 46 ಏಳಿರಿ, ಹೋಗೋಣ;
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಶತು್ರ ಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದದು್ದ
ಯೇಸು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನು
ಬಂದನು. ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಾಗು ಜನರ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ಕತಿ್ತ, ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಸಂಗಡ ಬಂದರು. 48 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು
ಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ ಆತನು; ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಮುನೂ್ಸಚನೆ
ನೀಡಿದ್ದನು. 49 ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಆತನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು. 50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಗೆಳೆಯನೇ, ನೀನು
ಾಕೆ ಬಂದಿರುವೇ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದರು. 51 ಇಗೋ
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಕೈ ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. 52 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು; ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವರು, 53 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆನೆ, ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಹನೆ್ನರಡು ಗಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ? 54 ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಹೀಗೀಗೆ
ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 55 ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಕಳ್ಳನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ
ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ?
ಾನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ; 56 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದ
ವಚನಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದರು.
ಹಿರೀಸಭೆಯವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನೆಂದು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದದು್ದ
ಾಕರ್ 14:53-72; ಲೂಕ 22:54-71;
ೕ ಾ 18:12-27
57 ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು ಆತನನು್ನ ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
58 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು
ಹೋದರು, ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಹಿರಿಯರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು.
ದೂರದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ, ಮ ಾ ಾಜಕನ ಭವನದ ಅಂಗಳದ ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸೈ ನಿಕರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
59 ಆಗ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ
47
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ಸುಳು್ಳ ಾ ಯನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು; ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಏನೂ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 60 ಅನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು, 61 “ ಾನು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ
ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲ ನೆಂದು ‘ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹೇಳಿದನು’ ” ಅಂದರು; 62 ಆಗ
ಮ ಾ ಾಜಕನು ಎದು್ದ ನಿಂತು, “ನೀನೇನೂ ಉತ್ತರಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೇಳುವ ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವೇನು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದನು.
63 ಮ ಾ
ಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ;
ನೀನು ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು. 64 ಯೇಸು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀನೇ
ಹೇಳಿದಿ್ದೕ; ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ*ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ

ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ, ಆ ಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬರುವುದನೂ್ನ ಾಣುವಿರಿ”
ಅಂದನು. 65 ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಇವನು ದೇವದೂಷಣೆಯ
ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ನಮಗೆ ಾ ಗಳು ಇನು್ನ ಾತಕೆ್ಕ ಬೇಕು? ನೋಡಿ ಇವನು ಈಗಲೇ ಆಡಿದ ದೂಷಣೆಯ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದಿರ ಾ್ಲ; 66 ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?” ಅನ್ನಲು, “ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ನು”
ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 67 ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆತನನು್ನ ಗುದಿ್ದದರು;
ಕೆಲವರು ಆತನ ಕೆನೆ್ನ ಗೆ ಹೊಡೆದು, 68 “ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದವ ಾರು? ನಮಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು”
ಅಂದರು.

ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಹೊರಗೆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಾಸಿಯು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ನೀನೂ ಸಹ ಗಲಿ ಾಯದ ಯೇಸುವಿನ ಕೂಡ ಇದ್ದವನು” ಅಲ್ಲವೇ ಎನ್ನಲು. 70 ಅವನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ,
“ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದನು. 71 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋ ಾಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಸಿಯು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ, “ಇವನೂ ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವಿನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 72 ಅವನು ತಿರುಗಿ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
“ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಾನರಿಯೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 73 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರು
ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೀನೂ ಸಹ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, ನಿನ್ನ ಾಷೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ
(ಗಲಿ ಾಯದವನೆಂದು) ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 74 ಅವನು, “ ಾಪ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಾನರಿಯೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಹುಂಜವೂ
ಕೂಗಿತು. 75 ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ ಯೇಸು, “ಹುಂಜವೂ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನ ನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ವ್ಯ ಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.
69
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1

ಬೆಳ ಾಗಲು ಎ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಸಂಚು ಾಡಿಕೊಂಡು, 2 ಆತನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಪಿ ಾತನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.
ಯೂದನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ

ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ

ಆತನನು್ನ ದೊ್ರ ೕಹದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಟಿ್ಟದ್ದ *ಯೂದನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್
ಆಗಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ಆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೂ
4 “ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ
ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು.
ಾನು ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕವರು, “ಅದು ನಮಗೇನು? ನೀನೇ ನೋಡಿಕೋ” ಅಂದರು. 5 ಆಗ
ಅವನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಹಣವನು್ನ ಎಸೆದು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೇಣು ಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತನು.
6 ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು “ಇದು ಜೀವಹತೆ್ಯ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರ ಯ ಾದುದರಿಂದ
3 ಆಗ

*

26:64 ಮ ಾ್ತ 16:7; ಕೀತರ್ 110:1

*

27:3 ಮ ಾ್ತ 26:14-15

ಮ ಾ್ತಯನು 27:7
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ಇದನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕ ಾರದು” ಎಂದರು. ಬಳಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿ †ಪರದೇಶಿಗಳನು್ನ
ಹೂಣಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲವೆಂಬ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 8 ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ “ಜೀವಹತ್ಯ ದ‡ ಹೊಲವೆಂಬ” ಹೆಸರು ಇದೆ. 9 ಅದೇನೆಂದರೆ,
7

§“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಂಥ ಕ್ರ ಯ ಾದ ಆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದಂತೆ 10 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕುಂ ಾರನ ಹೊಲ ಾ್ಕಗಿ
ಕೊಟ್ಟರು.” ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.

ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 15:2-15; ಲೂಕ 23:2,3,13-25;
ೕ ಾ 18:29-40; 19:16
11 ಯೇಸು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರು ಾಗ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆತನನು್ನ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೇಸು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಅಂದನು. 12 ಮತು್ತ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ
ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೂರುಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 13 ನಂತರ ಪಿ ಾತನು
ಆತನನು್ನ, “ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇಷು್ಟ ಾ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
14 ಆತನು ಅವನ
ಾವ
ಾತುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು
ತುಂ ಾ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ನು. 15 ಆದರೆ ಆ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಜನರು ಅಪೇ ಸುವ ಸೆರೆಯವನನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬ ನೆಂಬ ಕು ಾ್ಯ ತ ಾದ ಒಬ್ಬ
ಸೆರೆಯವನಿದ್ದನು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾತನು, “ನಿಮಗೆ
ಾರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ? ಬರಬ್ಬ ನನೊ್ನೕ ಅಥ ಾ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?” ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 18 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾ್ಯ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು, “ನೀನು
ಆ ನೀತಿವಂತನ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ; ಅವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತು್ತ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ
ಪಟೆ್ಟ ನು” ಎಂದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 20 ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ
ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವ
ಾಗೆಯೂ ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಿದ್ದರು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಅವರನು್ನ, “ಈ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ಾರನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು “ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ” ಅಂದರು. 22 ಪಿ ಾತನು
ಅವರನು್ನ, “ ಾ ಾದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನು್ನ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲರೂ,
“ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಅಂದರು. 23 ಅದಕ್ಕವನು “ಏಕೆ? ಈತನು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧವೇನು?”
ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
24 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ತನ್ನ ಯತ್ನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ *ಗದ್ದಲ
ಾತ್ರ ಹೆಚಾ್ಚ ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು †ನೀರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, “ಈ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ‡ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದರಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿರಪ ಾಧಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎನ್ನಲು 25 ಜನರೆ ಾ್ಲ, “§ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ
ಮೇಲೆ ಬರಲಿ” ಅಂದರು. 26 ಆಗ ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದು್ದ
ಾಕರ್ 15:16-41; ಲೂಕ 23:26,33-49;
ೕ ಾ 19:2-3,16-30
27 ಆ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಅರಮನೆ
ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಪಟಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, 28 ಆತನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಕೆಂಪು
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, 29 ಮುಳು್ಳಬಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ
ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಆತನ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ
†
ಧ
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‡
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27:24 ರಕ್ತದಲಿ್ಲ

§

§

27:9 ಜೆಕ. 11:12,13

27:25 ಆತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದ ಅಪ ಾಧವು
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ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ
ಮತು್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆ ಬೆತ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರು. 31 ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಆತನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು.
ಗೊಲೊ್ಗ ಾಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ
32 ಅವರು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀ
ೕನನೆಂಬುವನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡರು. 33 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಗೊಲೊ್ಗ ಾ ಅಂದರೆ “ಕ ಾಲಸ್ಥಳ” ಎಂಬ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ 34 *ಆತನಿಗೆ ಕಹಿ ಬೆರಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
30

ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು; ಆತನು ಅದನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯ ಾರದೆ ಇದ್ದನು. 35 ಬಳಿಕ ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ ಆತನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು; 36 ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 37 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ಬರೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚಿ್ಚದರು; ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಈತನು ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು”
ಎಂಬುದೇ. 38 ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ತಂದು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು. 39 ಅಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವವರು ತಲೆ ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿ, 40 “ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವವನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿಕೊ; ನೀನು ದೇವರ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ಇಳಿದು ಾ” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಹಂಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 41 ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ,
ಹಿರಿಯರೂ, “ಅವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರ ಸಿದನು, ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು. 42 ಅವನು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನಲ್ಲವೇ. ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಇಳಿದು ಬಂದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತೆ್ತೕವೆ ಅಂದರು. 43 ಅವನು †ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿದ್ದರೆ
ಈಗ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿ; ‘ ಾನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿದನ ಾ್ಲ’ ” ಎಂದು ಅಣಕಿಸಿ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 44 ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ
ನಿಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
‡ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಘಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಘಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ
ಕವಿಯಿತು. 46 ಸು ಾರು ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ ಯೇಸು, §“ಏಲೀ, ಏಲೀ, ಲ ಾ ಸಬ ಾ್ತನೀ” ಅಂದರೆ,
“ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಏಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಮ ಾ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 47 ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 48 ಕೂಡಲೆ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತಂದು ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆತನಿಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು. 49 ಮಿ ಾ್ಕದವರು, “ಬಿಡು, ಎಲೀಯನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ರ ಸುವನೇನೋ
ನೋಡೋಣ” ಅಂದರು*. 50 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಮ ಾ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟ ನು.
45

51

ಆಗ ಇಗೋ, ದೇ ಾಲಯದ ಪರದೆಯು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹರಿದು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು;
ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು; 52 ಬಂಡೆಗಳು ಸೀಳಿಹೋದವು; ಸ ಾಧಿಗಳು ತೆರೆದವು; ನಿದೆ್ರ ಹೋಗಿದ್ದ† ಅನೇಕ
ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವು; 53 ಮತು್ತ ಆತನ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾದ ಮೇಲೆ ಸ ಾಧಿಗ ಳಗಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 54 ಶ ಾಧಿಪತಿಯು
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಭೂಕಂಪವನೂ್ನ, ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ
ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡು, “ನಿಜ ಾಗಿ ಈತನು ‡ದೇವಕು ಾರ ಾಗಿದ್ದನು” ಅಂದರು. 55 ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ದೂರದಿಂದ ಇದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ
*
*
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27:43 ಕೀತರ್ 22:8

‡

27:45 6 ಾಸಿನಿಂದ 9 ಾಸಿನ ತನಕ
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ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರಲಿ್ಲ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ
ೕಸೆಯರ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳೂ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ಾಯಿಯೂ ಇದ್ದರು.

ಾಕೋಬ

ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56;
ೕ ಾ 19:38-42
57 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ಅರಿಮ ಾಯ ಊರಿನ
ೕಸೇಫನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಧನವಂತನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
58 ಇವನು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ಇವನು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿ ಾತನು ಅದನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದನು. 59
ೕಸೇಫನು ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾದ ಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ
ಸುತಿ್ತ 60 ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ ಹೊಸ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 61 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮರಿಯಳೂ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
62 ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಪಿ ಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದು, 63 “ಯಜ ಾನನೇ, ಆ
ೕಸ ಾರನು ಬದುಕಿ ಾ್ದಗ ‘ ಾನು ಮೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ
ಜೀವದಿಂದ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು; 64 ಆದ ಾರಣ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ
ತನಕ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಡಿ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ತವನು ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇ ಾರು; ಆಗ
ದಲನೆಯ
ವಂಚನೆಗಿಂತ ಕಡೆಯ ವಂಚನೆಯು ಕೆಡು ಾದೀತು ಅಂದರು. 65 ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವಲು ಾರರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಾಗೆ ಭದ್ರ ಾಡಿ ಾಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 66 ಅವರು ಹೊರಟು
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಇರಿಸಿ ಆ ಕಲಿ್ಲಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರ ಾಡಿದರು.

28
ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಾಕರ್ 16:1-10; ಲೂಕ 24:1-10;
ೕ ಾ 20:1-18
1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ
ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನ *ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮಗ್ದಲದ
ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ಆ ಬೇರೆ ಮರಿಯಳೂ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದರು. 2 ಇಗೋ, ಮ ಾ
ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು, ಕತರ್ನ ದೂತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಉರುಳಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 3 ಅವನ ಮುಖ ಾವವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇತು್ತ. ಅವನ
ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಗಿತು್ತ; 4 ಾವಲು ಾರರು ಹೆದರಿ ನಡುಗಿ ಸತ್ತವರ ಾ ಾದರು. 5 ಆಗ ದೂತನು
ಆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು
ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು; 6 ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನ, ಕತರ್ನು ಮಲಗಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿರಿ; 7 ಮತು್ತ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, ‘ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆಂದು,
†ಆತನು ನಿಮಗಿಂತಲೂ
ದಲೇ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ, ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಾಣುವಿರಿ’ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿರಿ; ನೋಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಅವರು ಭಯದಿಂದಲೂ, ಮ ಾ
ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಬೇಗ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದರು. 9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಅಂದನು. ಅವರು
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 10 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರಿ; ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾವಲು ಾರನ ಸುದಿ್ದ
*
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ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಇಗೋ, ಾವಲು ಾರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ಾಜಕರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿ ಆ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಣಕೊಟು್ಟ, 13 “ ‘ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಾವು ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವನ ಮೃ ತದೇಹವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ; 14 ಈ
ಸುದಿ್ದಯು ದೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಾವು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು. 15 ಅದರಂತೆ ಾವಲು ಾರರು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಈ ಾತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಯ ಅಪ್ಪಣೆ
ಆದರೆ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಯೇಸು ತಮಗೆ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು. 17 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು; ಆದರೆ ಕೆಲವರು
ಸಂದೇಹಪಟ್ಟರು. 18 ಯೇಸು ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 19 ‡ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ
16

ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ; ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿರಿ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿರಿ.
ಾಗು§ಇಗೋ, ಾನು ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

‡

28:19

ಾಕರ್ 16:15,16; ಲೂಕ 24:47

§

28:20 ಮ ಾ್ತ 18:20;

ೕ ಾ 14:18,19

ಮ ಾ್ತಯನು 28:20
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ಾಕರ್ನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ ಎಂದು ಆದಿ ಸಭೆಯ ಾದಿ್ರ ಗಳು
ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಹತು್ತ ಾರಿ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿದೆ (ಅ.ಕೃ. 12:12,25; 13:5,13; 15:37,39; ಕೊಲೊ 4:10; 2
ತಿ . 4:11; ಫಿಲೆ. 24; 1 ಪೇತ್ರ. 5:13.) ಈ ಉಲೆ್ಲೕಖವು (ಕೊಲೊ 4:10)
ಾಕರ್ನು
ಾನರ್ಬನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಾಕರ್ನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು, ಆಕೆಯು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂಪತು್ತ ಮತು್ತ ಾ್ಥನ ಾನವು ಇದ್ದಂಥ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾಗಿದ್ದಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಮನೆಯು ಆದಿ
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಕೂಡಿಬರುತಿ್ತದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ (ಅ.ಕೃ. 12:12). ೌಲನ
ದಲ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನು ೌಲನ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದನು (ಅ.ಕೃ.
12:25; 13:5). ಸತ್ಯ ವೇದ ಆಧರಿತ ಾದ ಪು ಾವೆಗಳು ಮತು್ತ ಆದಿ ಸಭೆಯ ಾದಿ್ರ ಗಳು ಪೇತ್ರ ನ ಮತು್ತ
ಾಕರ್ನ (1 ಪೇತ್ರ 5:13) ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಾದ ಸಂಬಂಧವಿತು್ತ ಎಂದು ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಾಕರ್ನು
ಪೇತ್ರ ನ ಾ ಾ್ಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಪೇತ್ರ ನ ಬೋಧನೆಯು ಮತು್ತ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ ಾದ ಅವನ ಾ ಯು
ಾಕರ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಮೂಲ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಧ್ಯ ತೆಗಳಿವೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 50-60 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಸ ಾ ಾದಿ್ರ ಗಳ (ಐರೆನೇಯಸ್, ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾದ ಕೆ್ಲಮೆಂಟ್ ಮತು್ತ ಇತರರು) ಹಲ ಾರು ಬರಹಗಳು
ಾಕರ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ರೋಮ್ನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ದೃ ಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಪೇತ್ರ ನ
ಾವಿನ ನಂತರ (ಕಿ್ರ.ಶ. 67-68) ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ಆದಿ ಸಭೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಕಥನವನು್ನ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಪು ಾವೆಯು,
ಾಕರ್ನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ
ಅನ್ಯ ಜನರ ಓದುಗರಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ರೋಮನ್ ಾಚಕರಿಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ
ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಯೇಸುವಿನ ವಂ ಾವಳಿಯನು್ನ ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಯ ಜನರ ಜಗತಿ್ತಗೆ
ಅಷೊ್ಟಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇನು ಅಲ್ಲ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕಿ್ರ.ಶ. 67-68 ರಲಿ್ಲ ನೀರೋ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ಕಠೋರ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಾಯಿತು
ಮತು್ತ ಕೊಂದು ಾಕ ಾಯಿತು, ಆ ಕಠೋರ ಾದ ಹಿಂಸೆಯ ನಡುವೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ರೋಮನ್ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು
ಾಕರ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಓದುಗರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸನಿ್ನವೇಶದಲಿ್ಲ ಾಕರ್ನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬರೆದನು. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು. ಇದರಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕನ ಾ್ನ ಗಿ ವಣಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ (ಯೆ ಾ 53).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು - ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆ ಾಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಸಿದ್ಧತೆ — 1:1-13
2. ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 1:14-8:30
3. ಯೇಸುವಿನ ನಿ
ೕಗ: ಶ್ರ ಮೆ ಮತು್ತ ಮರಣ — 8:31-10:52
4. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 11:1-13:37
5. ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ — 14:1-15:47

ಾಕರ್ನು 1:1
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6. ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆ — 16:1-20
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು
ಮ ಾ್ತ 3:1-12; ಲೂಕ 3:1-18;
ೕ ಾ 1:19-28
1 *ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾ್ರರಂಭವು.
2 †ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ,
“ಇಗೋ, ಾನು ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಅವನು ನಿನ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು.”
3 ‡“ ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ;

ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಾಡಿರಿ’
ಎಂದು §ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವದೆ” ಎಂಬುದೇ.
4 *
ೕ ಾನನು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ, ನೀವು ಾಪಗಳ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
5 ಆಗ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
ಯೂ ಾಯ ಸೀಮೆಯೆಲ್ಲವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಈ
ೕ ಾನನು ಒಂಟೆಯ ರೋಮದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಚಮರ್ದ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಅವನು ಮಿಡತೆಯನೂ್ನ ಾಡುಜೇನನೂ್ನ ಆ ಾರವ ಾ್ನ ಗಿ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 7 ಅವನು
“ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರು ಾ್ತನೆ; ಆತನ ಕೆರಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಬಗಿ್ಗ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು
8
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ಆತ ಾದರೋ ನಿಮಗೆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಾರಿ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಮ ಾ್ತ 3:13-4:17; ಲೂಕ 3:21,22; 4:1-15;
ೕ ಾ 1:31-33
9 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು
ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ
ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಯೇಸುವು ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಾರಿ ಾಳದ ಾಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ
ಇಳಿಯುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 11 ಆಗ “ನೀನು ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ದೈ ವ ಾಣಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿತು.
12 ಕೂಡಲೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಯೇಸು ಅಡವಿಗೆ ಹೋದನು.
† 13 ಆತನು ನಲವತು್ತ
ದಿನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಡುಮೃ ಗಗ

ಂದಿಗೆ ಇದು್ದ ಸೈ ಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನು ಮತು್ತ ದೇವದೂತರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದರು. 14 ‡
ೕ ಾನನು ಬಂಧಿತ ಾದ ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೀಗೆ ಾರಿ ಹೇಳಿದನು, 15 §“ ಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು, ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವು ಸಮೀಪಿಸಿತು; ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬಿರಿ.”

ಯೇಸು ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 4:18-22; ಲೂಕ 5:1-11
16 ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸೀ
ೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಅಂದೆ್ರ ಯನು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಬೀಸುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರು ಬೆಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. 17 ಯೇಸು
*

ಾರ ಾದ ಎಂಬ ಪದವು ಇಲ್ಲ.

1:1 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ದೇವಕು

ಮೂಲ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯೆಂದು ಉಪ

ೕಗಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಮ ಾ್ತ 4:1-11; ಲೂಕ 4:1-13.

ೕ ಾ 3:24.

‡

1:14

*
§

†

1:2 ಮ ಾ. 3:1.

‡

1:3 ಯೆ ಾ 40:3.

1:4 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
1:15 ಮ ಾ್ತ 4:17.

§ 1:3
† 1:12
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ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ; ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರ ಾ್ನ ಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
19 ಯೇಸು ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನನನೂ್ನ ಕಂಡನು; ಅವರು ದೋಣಿ
ಳಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 20 ಅವನು
ಕೂಡಲೇ ಅವರನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಜೆಬೆ ಾಯನನು್ನ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳ ಸಂಗಡ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:14-16; ಲೂಕ 4:31-41
21 ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಪೆ ೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ ಾಗ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ ಾಡತೊಡಗಿದನು. 22 ಜನರು ಆತನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು;
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಂತೆ ಬೋಧಿಸದೆ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದವನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಆಗ
ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. 24 ಆ ದೆವ್ವವು, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ,
ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನೀನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆ ಾ? ನೀನು
ಾರೆಂದು
ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿತು. 25 ಯೇಸು ಅದನು್ನ
ಗದರಿಸಿ, “ಸುಮ್ಮ ನಿರು, ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಾ” ಎಂದನು. 26 ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ, ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. 27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ, “ಇದೇನು?
ಅಧಿ ಾರಸಹಿತ ಾದ ಹೊಸ ಬೋಧನೆ! ಈತನು ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ, ಅವು ಈತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತವೆ!” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ವಿಚಾರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಕೂಡಲೆ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು
ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.
ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ

ಾಡಿದು್ದ

29 *ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು
ಾಕೋಬ
ೕ ಾನರ ಸಂಗಡ ಸೀ ೕನ
ಅಂದೆ್ರ ಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 30 ಅಲಿ್ಲ ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಿಂದ ಮಲಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಆಕೆಯ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 31 ಆತನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಕೈ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಬಿ್ಬ ಸಲು
ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು; ಆಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.
32 ಸಂಜೆ
ಾಗಿ ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರನೂ್ನ, ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರನೂ್ನ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು. 33 ಊರಿನವರೆ ಾ್ಲ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿದ್ದರು. 34 ಆಗ ಆತನು ಾ ಾ
ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿ ಅನೇಕ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾನು ಇಂಥವನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಏ ಾಂತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಲೂಕ 4:42-44
35 ಮುಂಜಾನೆ ಇನೂ್ನ
ಬಿ್ಬರು ಾಗ ಆತನು ಎದು್ದ ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
36 ಸೀ
ೕನನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, 37 ಆತನನು್ನ
ಕಂ ಾಗ “ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದರು.
38 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ; ಅಲಿ್ಲಯೂ ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಬೇಕು; ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39 ಬಳಿಕ ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ
ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
*

1:29

ಾ ಾಂತರ ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬಂದನು.
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ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:2-4; ಲೂಕ 5:12-16
40 ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ
ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು, “ನಿನಗೆ

41 ಯೇಸು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು; ಶುದ್ಧ

ಾಗು” ಅಂದನು.
ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾರಿಗೂ
ಏನೂ ಹೇಳಬೇಡ ನೋಡು; 44 ಹೋಗಿ
ಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಗಿ† ೕಶೆಯು
ಆ ಾಪಿಸಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಾ
ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ” ಹೇಳಿ
45
ಅವನನು್ನ ಕೂಡಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನು. ಆದರೆ ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಾರಿ ಹಬಿ್ಬ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೋಗ ಾರದೆ ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಆದರೂ ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
42

ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಕುಷ್ಠವು ಹೋಗಿ, ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾದನು.

43

2
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನ ರೋಗವನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ಆ ೕಪ
ಮ ಾ್ತ 9:1-8; ಲೂಕ 5:17-26
1 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಆತನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ
2 ಆಗ ಬಹು ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ
ವತರ್ ಾನವು ಜನರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು್ತ.
ಾಗಿಲಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು; ಾಲು್ಕ ಮಂದಿಯು ಆತನನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದರು. 4 ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಆತನು
ನಿಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಮನೆಯ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ಕಿಂಡಿ
ಂದನು್ನ ಾಡಿ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಯನು್ನ ಮಲಗಿದ್ದ ಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. 5 ಯೇಸು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಆ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ* ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆದರೆ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದು್ದ; 7 “ಈತನು
ಾಕೆ ಹೀಗೆ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ? ಇದು
ದೇವದೂಷಣೆ. ದೇವರೊಬ್ಬ ನೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರು ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಾಕೆ ಹೀಗೆ
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಾವುದು
ಸುಲಭ?
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟವೆ ಅನು್ನವುದೋ’ ಅಥ ಾ ‘ಎದು್ದ
ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ’ ಅನು್ನವುದೋ? 10 ಆದರೆ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ನೋಡಿ 11 †“ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 12 ಅವನು ಕೂಡಲೆ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅದನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾದರು, “ಇದುವರೆಗೆ
ಾವು ಇಂಥದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿದೆ್ದೕ” ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಯೇಸು ಲೇವಿಯನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:9-13; ಲೂಕ 5:27-32
†

1:44

ಾಜ 14:1-32.

*

2:5 ಕೀತರ್ 103:3; ಲೂಕ 7:48.

†

2:11

ೕ ಾ 5:8; ಅ. ಕೃ. 3:6.
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13 ಯೇಸು

ಹೊರಟು ತಿರುಗಿ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. 14 ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾಡುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ ಾದ ಲೇವಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಲು, ಅವನು ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
15 ಅನಂತರ ಯೇಸುವು ಆ ಲೇವಿಯನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಬಹು ಮಂದಿ
‡ಸುಂಕದವರೂ, ಾಪಿಗಳೂ ಯೇಸುವಿನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
§ಇಂಥವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. 16 ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು
ಆತನು ಾಪಿಗಳ ಮತು್ತ ಸುಂಕದವರ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಈತನು
ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಏಕೆ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 17 ಯೇಸು
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, “ ೕಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ವೈ ದ ್ಯ ನು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ; ೕಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಾನು
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾತನಲ್ಲ, ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವನು” ಅಂದನು.

ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಮ ಾ್ತ 9:14-17; ಲೂಕ 5:33-38
18
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಉಪ ಾಸ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ?
“ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಏಕೆ
ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, *“ಮದುವೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ

ಸಂಗಡ ಮದಲಿಂಗನು ಇರುವಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವುದುಂಟೇ? ಮದಲಿಂಗನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವ
ತನಕ ಅವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡ ಾರರು. 20 ಆದರೆ ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು.
21 “
ಾರೂ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾ್ಯ ಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಹಚಿ್ಚದರೆ ಆ ಹೊಸ
ಾ್ಯ ಪೆಯು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಹಿಂಜುವುದರಿಂದ ಹರಕು ಹೆಚಾ್ಚ ಗುತ್ತದೆ. 22 ಮತು್ತ ಹಳೆಯ†ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಾರೂ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಾಕಿದರೆ ಆ ಾ್ರ ಾರಸವು ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಾ್ರ ಾರಸವು ಮತು್ತ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಎರಡೂ ಾಶ ಾಗುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ
ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡತಕ್ಕದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಒಡೆಯನು
ಮ ಾ್ತ 12:1-14; ಲೂಕ 6:1-11
23 ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ‡ಪೈ ರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು
ತೆನೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ತಿಂದರು. 24 ಫರಿ ಾಯರು ಆತನನು್ನ, “ನೋಡು, ಇವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಧಮರ್ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಏಕೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು
ಾನೂ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿ ಾಗ ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ
ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ? 26 §ಅವನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಬಿ ಾತರನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಾಜಕರು ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರೂ ತಿನ್ನ ಾರದ ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತ,
27 *“ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರ
ಾಡ ಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ
ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಹೇಳಿದನು.
‡

28

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯಕು

2:15 ತೆರಿಗೆಯವರೂ

ಸಂಗಡ ಊಟ

2:15

ಾ ಾಂತರ: ಅಂಥವರು ಬಹುಮಂದಿ ಇದ್ದರು; ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸುವು ಾಪಿಗಳ

ಾಡುವುದನು್ನ ಫರಿ ಾಯ ಾದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಕಂಡು

ಾ್ರ ಣಿಗಳ ಚಮರ್ದಿಂದ
ಸಮು 21:6.

§

ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಯೇಸು

*

ಾಡಿದ ಚೀಲ.

2:27 ವಿ

‡

ೕ 23:12; ಧ

2:23

*

2:19

ೕ ಾ 3:29.

†

2:22 ಮೇಕೆ ಅಥ ಾ

ಾನ್ಯ ಅಥ ಾ ಾಳು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಫಸಲು ಕೊಡುವ.

ೕರ್ 5:14.

§

ಾವುದೆ
2:26 1.
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ಯೇಸು ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ

ಾರಿ ಯೇಸು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ *ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋದ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಬ್ಬ ನಿದ್ದನು.
ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವನೋ
ಏನೋ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಹೊಂಚು ಾಕಿ ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 3 ಆತನು ಕೈ ಬತಿ್ತದ್ದವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ನಡುವೆ
ನಿಂತುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಗ ಅವರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಸಮ್ಮತ ಾದದು ಾವುದು?
ಮೇಲನು್ನ ಾಡುವುದೋ, ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವುದೋ? ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ, ತೆಗೆಯುವುದೋ?”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು. 5 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಹೃ ದಯ ಾಠಿಣ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ,
ಕೋಪದಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅವನು ಕೈ ಚಾಚಿದನು; ಅವನ ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು. 6 ತಕ್ಷಣ ಫರಿ ಾಯರು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಹೆರೋದ್ಯರನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಾವ ಉ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದರು.
2

1 ಇನೊ್ನಂದು

ಜನಪಿ್ರ ಯ ಯೇಸುವನು್ನ ಅನೇಕರು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 10:1-4; ಲೂಕ 6:12-19
7 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿತು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಇಂಥಿಂಥ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿ ಬಹುಜನರು ಯೂ ಾಯದಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ,
ಇದೂ ಾಯದಿಂದಲೂ,
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಿಂದಲೂ, ತೂರ್, ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಸುತ್ತಲಿನಿಂದಲೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 9 ಜನರ ಗುಂಪು ಅಧಿಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ನೂಕದಂತೆ ಯೇಸು ತನಗೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 10 ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನು ಅನೇಕರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರೋಗಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 †ಮತು್ತ ದೆವ್ವ ಗಳು ಆತನನು್ನ ಕಂ ಾಗಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆತನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ‡ “ನೀನು
ದೇವಕು ಾರನು” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದವು. 12 ಆದರೆ ಆತನು ಾನು ಇಂಥವನೆಂಬು ಾಗಿ
ಪ್ರಕಟಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಾರಿಗೂ

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲು ಅವರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 14 ಆತನು ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಂಥ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ, ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, 15 ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ನೇಮಿಸಿದನು. 16 ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಇವರೇ: §ಸೀ ೕನನೆಂಬವನಿಗೆ ಪೇತ್ರ ನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 17 ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
13

ಾಕೋಬನಿಗೂ
ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನನಿಗೂ ಬೊವನೆಗೆರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಡಿಲ ಮರಿಗಳು
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು. 18 ಅಂದೆ್ರ ಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ಮ ಾ್ತಯ, ತೋಮ, ಅ ಾ್ಫಯನ
ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬ, ತ ಾ್ದಯ, ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಸೀ ೕನ, 19 ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದ.
ಯೇಸುವು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
ಮ ಾ್ತ 12:22-32,46-50; ಲೂಕ 11:14-22; 8:19-21
*

3:1 ಸೊರಗಿಹೋದ ಕೈ, ದುಬರ್ಲ ಾದ, ಬಲಹೀನ ಾದದು್ದ, ಕಳೆಗುಂದು.

ಮ ಾ್ತ 14:33:

§

3:16 ಅ. ಕೃ. 1:13:

†

3:11

ಾಕರ್ 1:26-34; ಲೂಕ 4:41.

‡

3:11
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ಆತನು ಮನೆ
ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ಸೇರಿಬಂದದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಾಡಲು ಕೂಡ
ಆಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಂಧುಗಳು “ಅವನಿಗೆ ಹುಚು್ಚಹಿಡಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.
22 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಾಸಿ್ತ ಗಳು, “ಇವನನು್ನ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆಂತಲೂ
್ರ
ಇವನು ದೆವ್ವ ಗಳ ಒಡೆಯನ ಸ ಾಯದಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆಂತಲೂ” ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 23 ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಸೈ ಾನನು ಸೈ ಾನನನು್ನ
24
ಬಿಡಿಸುವುದುಂಟೇ?
ಾವುದೇ ಒಂದು ಾಜ್ಯ ವು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಾಜ್ಯ ವು
25
ಉಳಿಯದು;
ಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮನೆಯು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಮನೆಯು ಉಳಿಯದು.
26 ಅದರಂತೆ ಸೈ ಾನನು ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ತನ್ನಲಿ್ಲ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ ್ಟರೆ ಅವನು ಉಳಿಯದೆ
ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು. 27 ಅದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ನು
ದಲು ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ
ಮನೆಯನು್ನ ನುಗಿ್ಗ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕದಿಯಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ; ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬಹುದು. 28 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಮನುಷ ್ಯರು
ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾಪಗಳಿಗೂ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಸಿಕು್ಕವುದು. 29 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನು
ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಹೊಂದ ಾರನು; ಅವನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಪದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವ ಾದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30 ಅವರು “ಈತನಲಿ್ಲ ಅಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಾಗೂ ಸಹೋದರರು
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಆತನ ಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಬಂದು
ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದರು. 32 ಆ ಜನರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿಯೂ, ನಿನ್ನ
*ತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
33 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ
ಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂ
ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ
ಸುತ್ತಲು ಕುಳಿತಿದ್ದವರನು್ನ ನೋಡಿ, 34 “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಾಯಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು. 35 ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ
ನಡೆಯುವವನೇ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ನೂ, ತಂಗಿಯೂ, ಾಯಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.
31

4
ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ*
ಮ ಾ್ತ 13:1-34; ಲೂಕ 8:4-18; 13:18,19
1 ಯೇಸುವು ಪುನಃ ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಾಡತೊಡಗಿದ್ದನು. ಬಹುಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಣಿಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು; ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸಮುದ್ರ ದ
ದಡದಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ: 3 “ಕೇಳಿರಿ! ಬಿತು್ತವವನು
ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. 4 ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು; ಪ ಗಳು ಬಂದು
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು;
ಅಲಿ್ಲ ಮಣು್ಣ ಆಳ ಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ
ಳೆತವು; 6 ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಾಡಿ, ಬೇರಿಲ್ಲದ
7
ಾರಣ ಒಣಗಿ ಹೋದವು. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು; ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವು ಫಲಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ಳೆತು ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಫಲಕೊಟ್ಟವು; ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ಅರುವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು
ನೂರರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.” 9 ಮತು್ತ ಆತನು “ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ” ಅಂದನು.
*

* 4:
3:32 ಮೂಲ ಾಷೆಯ ಕೆಲವು ಹಸ್ತಪ ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ
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ಾ್ದಗ, ಆತನಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದ್ದವರು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಆ ಾಮ್ಯ ಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 11 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ; ಆದರೆ
ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಮ್ಯ ಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”
12 †“ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ,
10 ಆತನು ಒಬ್ಬ ನೇ ಇ

ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,
ಾಗೆ ಕಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಾಪಕ್ಷಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.”
13 ಅನಂತರ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಈ ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ
ೕ?
ಾ ಾದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಮ್ಯ ಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 14 ಆ ಬಿತು್ತವವನು ಾಕ್ಯ ವೆಂಬ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ. 15 ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೈ ಾನನು ಬಂದು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ. ಇವರೇ ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜ ಾಗಿರುವರು.
16 “ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತರೆ;
17 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಾತ್ರ ವೇ ಇದು್ದ, ಬಳಿಕ ಆ ಾಕ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಸಂಕಟ ಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆ ಾಗಲಿ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಎಡವಿಬೀಳು ಾ್ತರೆ; ಇವರೇ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ ್ಟ
ಬೀಜ ಾಗಿರುವರು.
18 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಾಗಿರುವವರು; 19 ಇವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗೂ್ಯ
ಪ್ರ ಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳೂ, ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಾ್ಯ ೕಹವೂ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಣ
ಆಸೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಆ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಷ್ಫಲ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 20 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಕೈ ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತರ ಾ್ಟ ಗಲಿ ಅರವತ್ತರ ಾ್ಟ ಗಲಿ ನೂರರ ಾ್ಟ ಗಲಿ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ; ಇವರೇ
ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಾಗಿರುವವರು” ಅಂದನು.
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಾಮ್ಯ

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ‡“ದೀಪವನು್ನ ತಂದು ಕೊಳಗದೊಳ ಾಗಲಿ, ಮಂಚದ ಕೆಳ ಾಗಲಿ
ಇಡುವುದುಂಟೇ? ಅದನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರಲ್ಲವೇ? 22 ಮರೆ ಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ
ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ;§ಬಹಿರಂಗ ಾಗದಿರುವ ಾವ ರಹಸ್ಯ ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 23 *ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರಿಗೆ; “ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರಿ.†ನೀವು ಅಳೆಯುವ
21

ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಅಳೆಯುವರು; ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಡುವರು. 25 ‡ಇದ್ದವನಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು್ದದನೂ್ನ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜದ ಾಮ್ಯ

26 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೇನಂದರೆ; “ಒಬ್ಬ ನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ನಂತರ

ಅವನು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ಾ್ದಗಲೂ, ಹಗಲು ಎಚ್ಚರವಿರು ಾಗಲೂ 27 ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಆ ಬೀಜದ ಸಸಿ
ಳೆತು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಇದರಂತೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವೂ ಕೂಡ. 28 ಭೂಮಿಯು
ದಲು
ಳಕೆಯನೂ್ನ, ಆ ಮೇಲೆ ತೆನೆಯನೂ್ನ, ತರು ಾಯ ತೆನೆಯಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ ಾಳನೂ್ನ ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ
ಹುಟಿ್ಟ ಸುತ್ತದೆ. 29 ಆದರೆ ಫಲ ಾಗಿ ಾಗ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಬಂದಿತೆಂದು ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾರನು ಅದನು್ನ ಕೊಯ್ಯ ಲು
ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಬಳಸು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು.
ಾಸಿವೆ ಾಳಿನ ಾಮ್ಯ
†

4:12 ಯೆ ಾ 6:9, 10:

‡

4:21 ಮ ಾ್ತ 5:15; ಲೂಕ 8:16; 11:33:

ಾಕರ್ 4:9; ಮ ಾ್ತ 11:15; ಪ್ರಕ 2:7,11,17,29; 3:6,13,22.
ಲೂಕ 8:18; 19:26:

†

§

4:22 ಮ ಾ್ತ 10:26; ಲೂಕ 8:17; 12:2:

4:24 ಮ ಾ್ತ 7:2; ಲೂಕ 6:38:

‡
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ಆತನು ಹೇಳಿದು್ದ; “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸೋಣ?
ಾವ ಾಮ್ಯ ದಿಂದ
ಅದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋಣ? 31 ಅದು ಾಸಿವೆ ಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತ ಾಗ ಅದು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಾಗಿದೆ. 32 ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಎ ಾ್ಲ
ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು
ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗುತ್ತದೆ” ಅಂದನು.
30 ಇನೂ್ನ

33 ಆತನು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಾಮ್ಯ ಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವ
ಾಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 34 ಾಮ್ಯ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತನು ಒಂದನೂ್ನ ಹೇಳಲಿ ಾ್ಲ. ಆದರೆ ಏ ಾಂತ ಾಗಿರು ಾಗ ಆತನು
ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲಣ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:23-27; ಲೂಕ 8:22-25
35 ಆ ದಿನ ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
36 ಅವರು ಆ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಅದೇ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಾಗೆಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು
37
ಹೋದರು. ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳೂ ಸಹ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವು.
ತರು ಾಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ
ಎದು್ದ ಅಲೆಗಳು ಆ ದೋಣಿಗೆ ಬಡಿದು ನೀರು ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದ್ದರಿಂದ ಆ ದೋಣಿ ಆಗಲೇ ತುಂಬುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿತು್ತ. 38 ಆದರೆ ಆತನು ದೋಣಿಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ತಲೆದಿಂಬನು್ನ ಒರಗಿ ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 39 ಆತನು ಎದು್ದ ಾಳಿಯನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ “ ಾಂತ ಾಗಿರು,
ರೆಯಬೇಡ”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತ್ತಲೇ ಾಳಿ ನಿಂತುಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ವು ಾಂತ ಾಯಿತು. 40 ತರು ಾಯ ಆತನು
ಅವರನು್ನ, “ ಾಕೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತೕರಿ? ಇನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 41 ಅವರು
ಬಹು ಭಯಪಟು್ಟ, “ಈತನು
ಾರಿರಬಹುದು? ಾಳಿಯೂ, ಸಮುದ್ರ ವೂ ಸಹ ಈತನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ
ಕೇಳುತ್ತವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

5
ದೆವ್ವ ಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:28-34; ಲೂಕ 8:26-39
1 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೇದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆರಸೇನರ ಸೀಮೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. 2 ಯೇಸು
ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗ ಳಗಿಂದ
ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. 3-4 ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ನ ಗವಿಗಳೇ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನನು್ನ
ಅನೇಕ ಾರಿ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಅವನು ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡು
ಾಡುಬಿಡುತಿದ್ದನು; ಅವನನು್ನ
ಾರೂ
ಾವ ಸರಪಣಿಯಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟ ಾರದೆ
ಹೋದರು; ಅವನನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
5

ಅವನು ಾತಿ್ರ ಮತು್ತ ಹಗಲು ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ
ಚೂ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 6 ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರದಿಂದ
ಕಂಡು ಓಡಿಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 7 ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿ, “ಯೇಸುವೇ, *ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ದೇವರ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ† ನಿನಗೇಕೆ? ದೇವ ಾಣೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾನು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
*

8 ಏಕೆಂದರೆ
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9 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನೆಂದು” ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ‡ದಂಡು;

ಾಕೆಂದರೆ

ಾವು ಬಹು ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 ನಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಿಂದ§ ಹೊರಡಿಸಬೇಡ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.
11 ಅಲಿ್ಲಯ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು* ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ.
12 ಆ ಅಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ಗಳು, “ಆ
ಹಂದಿಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.
13 ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ಆ ದೆವ್ವ ಗಳು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗ
ಳಗೆ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದವು; ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಾವಿರ ಹಂದಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಹಂದಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿಜಾರು
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಉಸಿರು ಕಟಿ್ಟ ಸತು್ತಹೋದವು.
14 ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆ ಊರಲಿ್ಲಯೂ ಪಕ್ಕದ
ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿಸಲು ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಯೇಸು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದರು. 15 ಆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದವನು ಅಂದರೆ ದೆವ್ವ ಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದರು.
16 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದವರು ಆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಂದಿಗಳ
ವಿಷಯವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. 17 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
18 ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತು್ತ ಾಗ ಆ ದೆವ್ವ ಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನು, ಾನು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತೆ್ತೕನೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿದನು. 19 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಪ್ಪದೆ
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕತರ್ನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಏನೇನು
ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೋ ಅದನು್ನ ಹೇಳು” ಅಂದನು. 20 †ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು
ತನಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ದೆಕ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಲಿ ಎಂಬ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು; ಎಲ್ಲರೂ

ಸತ್ತಹುಡುಗಿಯ ಮತು್ತ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗಿಯ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆ
ಮ ಾ್ತ 9:18-26; ಲೂಕ 8:40-56
21 ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಈಚೇದಡಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಜನರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು; ಆತನು ಸಮುದ್ರ ದ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದನು. 22 ಆಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಾಯೀರನೆಂಬವನು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, 23 “ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು
ಈಗ ಾವಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ; ಆಕೆಯು ಗುಣಹೊಂದಿ ಬದುಕುವಂತೆ ದಯ ಾಡಿ ನೀನು ಬಂದು ಆಕೆಯ
ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 24 ಯೇಸುವು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಹೋದನು; ಮತು್ತ ಬಹು ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೂಕು ಾ್ತ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
25 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಇದ್ದಳು. 26 ಅನೇಕ ವೈ ದ ್ಯರ
ಚಿಕಿತೆ್ಸಯಿಂದ ಆಕೆಯು ಬಹು ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವ್ಯಯ ಾಡಿದ್ದರೂ ಅವಳ
ರೋಗ ಾತ್ರ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದಿತೆ್ತೕ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗುಣಮುಖ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
27-28 ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, “ ಾನು ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ
ಾಕು, ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದಳು. 29 ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವವು ನಿಂತುಹೋದುದರಿಂದ ಆಕೆಯು, ನನ್ನ ನು್ನ ಾಡಿದ
ರೋಗವು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಗುಣ ಾಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು.
30 ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ತನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟಿತೆಂದು ತನ್ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ,
“ನನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 31 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
‡

5:9 ಅಂದರೆ 6,000 ಸೈ ನಿಕರುಳ್ಳ ಸೈ ನ ್ಯ ದಳ.
ಾಕರ್ 1:45

§

5:10 ಸೀಮೆಯಿಂದ

*

5:11 ಅಂದರೆ ಾ್ರ ಣಿಗಳ ಗುಂಪು.
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ಜನರು ಮುತಿ್ತಕೊಂಡು ನೂಕುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ‘ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಾರು’ ಎಂದು
ಕೇಳುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ?” ಎಂದರು. 32 ಆದರೆ ಯೇಸು ಈ ಕೆಲಸ ಾಡಿದವರನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸುತ್ತಲು
ನೋಡು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ,
33 ಆ ಮಹಿಳೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿ, ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು. 34 ಆತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿತು;
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು; ನಿನ್ನ ರೋಗದಿಂದ ನೀನು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 ಆತನು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು, “ನಿನ್ನ
ಮಗಳು ತೀರಿಹೋದಳು; ಇನೆ್ನೕಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಿ?” ಅಂದರು.
36 ಅವರು ಆಡಿದ
ಾತನು್ನ ಯೇಸು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ,
“ಅಂಜಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಾತ್ರ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಮತು್ತ ಆತನು ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ, ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕ ಾನ ಇವರನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರನೂ್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 38 ಅವರು ಆ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಜನರ ಗದ್ದಲವನೂ್ನ
ಕೆಲವರು ಅಳುವುದನೂ್ನ ಗೋ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಆತನು ಕಂಡನು.
39 ಆತನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಗದ್ದಲ
ಾಡುವುದೂ ಅಳುವುದೂ ಾಕೆ? ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ; ಅವಳು
ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಅನ್ನಲು, 40 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರನು್ನ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಹುಡುಗಿಯಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
41 ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು, “ತಲಿ ಾಕೂಮ್” ಅಂದನು. ಈ
ಾತಿಗೆ ‡“ಅಮ್ಮ ಣಿ್ಣೕ, ಎದೆ್ದೕಳು ಎಂದು ಾನು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಥರ್. 42 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎದು್ದ ನಡೆ ಾಡಿದಳು; ಆಕೆಯು ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್
ವಯಸಿ್ಸ ನವಳು. 43 §ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಬೆರ ಾದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಇದು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಕಟ್ಟಪ ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲು ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನವರು ಆತನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 13:54-58; ಲೂಕ 4:15-30
1 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು; ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
2 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಯ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೆರದಿದ್ದ
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೆರ ಾದರು. “ಈತನಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆಯ ಾತುಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದಿತು? ಈತನು ಪಡೆದಿರುವ ಾನ ಾದರೂ ಎಂಥದು್ದ? ಈತನ ಕೈ ಯಿಂದ ಇಂತಹ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು
ಆಗುವು ಾದರು ಹೇಗೆ? 3 ಈತನು ಆ ಬಡಗಿಯಲ್ಲವೇ? ಈತನು ಮರಿಯಳ ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಈತನು
ಾಕೋಬ,
ೕಸೆ, ಯೂದ, ಸೀ ೕನ ಇವರ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲವೇ? ಈತನ ತಂಗಿಯರು ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ
ಇ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದರು. 4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ೌರವ ಉಂಟು; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ,
ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ೌರವವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನೂ್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಅವರ
ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಆತನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ನು. ಆ ನಂತರ ಯೇಸು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಸು ಾತೆರ್ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:35-10:14; ಲೂಕ 9:1-6
‡

5:41 ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಅಥರ್.
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ಾನು ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ ್ಬರ ಾ್ನ ಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟು್ಟ, 8 “ಕೋಲು
ಹೊರತು ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ಬುತಿ್ತ, ಚೀಲ, ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹಣ
ಬೇಡ. 9 ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುವವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಮತು್ತ
ಾವ ಸ್ಥಳದವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನೀವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ
ಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ; ಅದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾ
ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು”
ಎಂದು ಾರಿ ಹೇಳಿದರು. 13 ಅನೇಕ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು.
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ
ಮ ಾ್ತ 14:1-12; ಲೂಕ 9:7-9; 3:19,20
14 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದನು
ಮತು್ತ ಜನರು ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನೇ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ;
ಆದುದರಿಂದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತ ಈತನಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಕೆಲವರು,
“ಇವನು ಎಲೀಯನೆಂತಲೂ” ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ಾ್ರ ಚೀನ ಾಲದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತಿರುವ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂತಲೂ” ಹೇಳಿದರು. 16 ಆದರೆ ಹೆರೋದನು ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ಾನು ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ
ಾಡಿಸಿದ
ೕ ಾನನೇ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಹೆರೋದನು ಾನೇ ಕಳುಹಿಸಿ
ೕ ಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದ್ದನು.
ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗೆ
ಾಡಿದ್ದನು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಹೆಂಡತಿ
18 ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ
ಹೆರೋದ್ಯಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕ ಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣ ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಆತನು ಬದುಕಿರು ಾಗಲೇ ನಿನ್ನವ ಾ್ಳ ಗಿರುವುದು ಅಧಮರ್ವಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಇದರಿಂದ ಹೆರೋದ್ಯಳು ಸಹ
ೕ ಾನನ ಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷವಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ಹೆರೋದನು
ೕ ಾನನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಭಯಪಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಾವ ಅ ಾಯವೂ ಾರದಂತೆ ಾ ಾಡಿದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ೕ ಾನನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿ ಾಗ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಸ ಾ ಾನ ಉಂಟಾದರೂ
ಅವನ ಾತನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
21 ಆದರೆ ಹೆರೋದ್ಯಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ದಿನ ಬಂದಿತು; ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು
ಪ್ರ ಭುಗಳಿಗೂ, ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೂ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಾಗ,
22 ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಒಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾಟ್ಯ ಾಡಿ ಹೆರೋದನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳನೂ್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಿದಳು. ಅರಸನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ,
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸರಿ, ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ, ನಿನಗೆ
24 ಆಗ ಅವಳು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ಏನು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಕೇಳ ಾಗಿ ಅವಳು, “ ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿಕೋ” ಅಂದಳು. 25 ಕೂಡಲೆ ಅವಳು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಅವಸರದಿಂದ ಬಂದು, “ಈ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ *ಪ ಾತಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. 26 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನಿಗೆ ಬಹು ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಅದರೂ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಾನು
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಳ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 27 ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ †ಮೈ ಾವಲಿನ
ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ
*

6:25 ದೊಡ್ಡ ತಟೆ್ಟ
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ೕ ಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡು ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ
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28 ಅವನು

ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಒಂದು ಪ ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಂದು
ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 29
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಂದು ಅವನ ಶವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 14:13-36; ಲೂಕ 9:10-17;
ೕ ಾ 6:1-21
30 ‡ಅ
ಸ್ತಲರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಾವು ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 31 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾತ್ರ ಏ ಾಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬರು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 32 ಆಗ ಅವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಏ ಾಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
33 ಆದರೆ ಅವರು ಹೋಗುವುದನು್ನ ಬಹು ಜನರು ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ
ಾಲುನಡಿಗೆ ಾಗಿ ಓಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ
ದಲೇ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದರು. 34 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ
ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ ಇವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ ಾಗಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ ಎಂದು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ
ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 35 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸಂಜೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇದು ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳ, ಈಗ ಹೊತು್ತ ಬಹಳ ಾಯಿತು; 36 ಈ
ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು; ಇವರು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೀಮೆಗೂ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಊಟಕೆ್ಕ ಏ ಾದರೂ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕೕ ಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. ಅದಕ್ಕವರು, “ ಾವು ಹೋಗಿ ಇನೂ್ನರು ದಿ ಾರಿ ಾಣ್ಯ ಗಳ ಬೆಲೆಯಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕೋ?”
ಎಂದು ಹೇಳಲು 38 ಆತನು,
“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿವೆ? ಹೋಗಿ ನೋಡಿ” ಅಂದನು. ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು,
“ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಅಂದರು. 39 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ
ಹಸಿರುಹುಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ §ಪಂಕಿ್ತಪಂಕಿ್ತ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟ ಗ, 40 ಜನರು ಪಂಕಿ್ತಗೆ
ನೂರರಂತೆ ಐವತ್ತರಂತೆ ಾಲು ಾ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 41 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಇದನು್ನ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಎರಡು
ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಸಿದನು. 42 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೃ ಪ್ತ ಾಗುವವರೆಗೂ ಊಟ ಾಡಿದರು.
43 ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ ಗಳು ತುಂಬಿದವು.
44 ಊಟ ಾಡಿದವರು ಐದು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು.
ಯೇಸು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ
ಇ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, ಾನು ಈ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ
ನೀವು ದೋಣಿಯನ್ನ ಹತಿ್ತ ಮುಂ ಾಗಿ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಬಲವಂತ ಾಡಿದನು.
46 ಆತನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
47 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ದೋಣಿಯು ಸಮುದ್ರ ದ ನಡುವೆ ಇತು್ತ; ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ನೇ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದನು.
48 ಎದುರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಹುಟು್ಟ ಗೋಲು
ಾಕಿ ದಣಿದು ಹೋದದ್ದನು್ನ ಯೇಸು
*
ಕಂಡು ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾತಿ್ರ ಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು
45

ಅವರನು್ನ ಾಟಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 49 ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಆತನನು್ನ
ಅವರು ಕಂಡು ಭೂತವೆಂದು ಾವಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಕೂಗಿದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ
ಭಯಭೀತ ಾಗಿದ್ದರು. 50 ಕೂಡಲೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರಿ, ಾನೇ,
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 51 ತರು ಾಯ ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
‡
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†ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ಬಿರು ಾಳಿಯು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ತ ್ಮಳಗೆ ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯ ವಿಷಯ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವರ ಹೃ ದಯವು ಕಠಿಣ ಾಗಿತು್ತ.
53 ಅವರು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
ಾಟಿ ಗೆನೆಜರೇತ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ದಡಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟ ದೋಣಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
54 ಅವರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು, 55 ಆ
ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಓ ಾಡಿ ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ‡ದೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು
ಕೇಳಿದರೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 56 ಆತನು
ಾವ ಾ್ರ ಮಗಳಿಗೆ,
ಾವ ಊರು
ಹಳಿ್ಳ ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲಿ್ಲಯವರು ರೋಗಿಗಳನು್ನ ತಂದು ಸಂತೆಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಆತನ ಉಡುಪಿನ
ಅಂಚ ಾ್ನದರೂ ಮುಟ್ಟ ಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು; ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ
ಗುಣಹೊಂದಿದರು.
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ಶುದ್ಧ ಾಗೂ ಅಶುದ್ಧ
ಮ ಾ್ತ 15:1-20
1 ತರು ಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯರೂ ಾಸಿ್ತ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
್ರ
ಕೂಡಿ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಶುದ್ಧ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 3 ಫರಿ ಾಯರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ
ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ವಿಧಿಬದ್ಧ ಾಗಿ ತೊಳೆಯದೆ ಆ ಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4 ಮತು್ತ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಂದರೆ ನೀರನು್ನ
್ರ ೕ ಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಬಹು *ಸ್ವಚ್ಛ ಾಗಿ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಯೇ ಊಟ ಾಡುವುದು;
ತಂಬಿಗೆ, ಚೆಂಬು, ತಪ್ಪಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವುದು; ಇವೇ
ದ ಾದ ಅನೇಕ ಆಚಾರಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ
ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದು್ದವು. 5 ಆದುದರಿಂದ ಫರಿ ಾಯರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಯೇಸುವನು್ನ, “ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿರಿಯರ
ಆಚಾರಗಳನೆ್ನೕಕೆ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೈ ಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ಕಪಟಿಗ ಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆ ಾಯನು ಸರಿ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅವನು ಬರೆದಿರುವಂತೆ:
†“ ‘ಈ ಜನರು ಾತಿನಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಅವರ ಹೃ ದಯ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿದೆ.
7 ಮನುಷ ್ಯರು ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶವ ಾ್ನ ಗಿ ಅವರು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ
ನನಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವುದು ವ್ಯ ಥರ್’ ಎಂಬುದೇ.
8 ನೀವು ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯರು ನೇಮಿಸಿದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ
9 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ,
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
“ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಹು ಜಾಣತನದಿಂದ‡ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ನಿಲರ್ ಸುತಿ್ತೕರಿ;
‘ನಿನ್ನ§ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕು’
ಮತು್ತ*‘ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ’
ೕಶೆಯು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 11 ನೀ ಾದರೋ ‘ಒಬ್ಬ ನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ನೋಡಿ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಕೊ ಾರ್ನ್
(ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು)
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವು ಾದರೆ 12 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಗಲಿ,
ಾಯಿ ಾಗಲಿ ಇನೆ್ನೕನೂ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 13 ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸು ಾ್ತ
ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಿಂದ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಮತು್ತ ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಪುನಃ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು, “ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಾವುದು ಅವನನು್ನ
ಮೈ ಲಿಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದು ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಮೈ ಲಿಗೆ
ಾಡುವಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 “† ಾರಿ ಾದರೂ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯಿದ್ದರೆ ಕೇಳಲಿ”
14

ಅಂದನು.
17 ತರು ಾಯ ಆತನು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಾಮ್ಯ ದ
ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು 18 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದು, 19 ಅವನ ಹೃ ದಯದೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿ, ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ವಿಸಜಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ
20 ಆತನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಶುದ್ಧವೆಂದು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದನು.
ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಹೊರಹೊಮು್ಮ ವಂಥವುಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ; 21 ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಂದರೆ
ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃ ದಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳು, ಾದರ, ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, 22 ವ್ಯ ಭಿಚಾರ,
ದು ಾಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ,
ೕಸ, ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಅಪನಿಂದೆ, ಗವರ್, ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿತನ ಇವೇ
ದ ಾದವುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. 23 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳು ಾನವನ ಅಂತರಂಗದಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡುತ್ತವೆ.”
ಯೇಸು ಅನ್ಯ ಮತಸ್ಥಳ ಮಗಳನೂ್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 15:21-28
24 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ‡ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನೆ
ಳಗೆ
ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಅದು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದನು; ಆದರೆ ಆತನು ಗುಪ್ತ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. 25 ಕೂಡಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಆತನ
ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. 26 ಆ ಹೆಂಗಸು ಸುರೋ ಯಿನಿಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಿ್ರ ೕಕ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗ,
27 ಆತನು ಆಕೆಗೆ, “
ದಲು ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದು ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗಲಿ; ಮಕ್ಕಳು ತಿನು್ನವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, “ ೌದು
ಕತರ್ನೇ, ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಾಯಿಮರಿಗಳಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಯಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟಿ್ಟೕತುಂಡುಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನತ್ತವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡಲು 29 ಆತನು, “ಆಕೆಗೆ ನೀನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಉತ್ತರದ ನಿಮಿತ್ತ ದೆವ್ವವು
ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿದೆ, ನೀನು ಹೋಗು” ಅಂದನು. 30 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ
ಆ ಹುಡುಗಿಯು ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು; ದೆವ್ವ ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿತು್ತ.
ಒಬ್ಬ ಮೂಕನನೂ್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ
ಅನಂತರ ಆತನು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ
ದೆಕ ಲಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾದು ಗಲಿ ಾಯ ಸಮುದ್ರ ದ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 32 ಆಗ ಕೆಲವರು
ತೊದಲು ಾತ ಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಕಿವುಡನನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇವನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಕೈ ಯಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 33 ಆತನು ಅವನನು್ನ ಜನರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನು್ನ ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನು ಮತು್ತ ಉಗುಳಿ ನಂತರ ಅವನ
ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, 34 ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ದೀಘರ್ ಾಗಿ ನಿಟು್ಟ ಸಿರುಬಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಎಪ್ಫ ಾ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ “ತೆರೆಯಲಿ” ಎಂದಥರ್. 35 ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆದವು;
ಅವನ ಾಲಿಗೆಯು ಸಡಿಲ ಾಯಿತು; ಅವನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು. 36 ಆಗ ಆತನು, ಇದನು್ನ
31
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ಾ ಾಂತರ: ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ.
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ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಪ ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಎಷು್ಟ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೆ ಅವರು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅದನು್ನ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡಿದರು. 37 §ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಆತನು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಕಿವುಡರು ಕೇಳುವಂತೆಯೂ ಮೂಕರು
ಾತ ಾಡುವಂತೆಯೂ
ಾಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.

8

ಯೇಸು ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 15:32-39
1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಪುನಃ ದೊಡ್ಡಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಊಟ ಾಡಲು ಅವರಲಿ್ಲ
ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು, 2 “ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ; ಇವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 3 ಇವರನು್ನ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಬಿ ಾ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೂರದಿಂದ
ಬಂದಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಈ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಂದ ತಂದು ಈ ಜನರನು್ನ ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕದೀತು?” ಅಂದರು. 5 ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, “ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳು ಇವೆ” ಅಂದರು. 6 ಆಗ
ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ, ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ನು; ಅವರು ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು;
ಆತನು ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ, ಇವುಗಳನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೊಟ್ಟ ನು. 8 ಜನರು ತಿಂದು ತೃ ಪ್ತ ಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸ ಾಗಿ ಏಳು ಬುಟಿ್ಟ ಗಳು
ತುಂಬಿದವು. 9 ಊಟ ಾಡಿದವರು ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 10 ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಲ್ಮ ನೂಥ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದನು.
ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾಭಿ ಾನಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:1-12; ಲೂಕ 11:16; 12:1;
ೕ ಾ 6:30
11 ತರು ಾಯ ಫರಿ ಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನ ಕೂಡ ತಕರ್ ಾಡಿ, ಆತನನು್ನ
ಪರೀ ಸುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ, “ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ತೋರಿಸು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿಟು್ಟ ಸಿರುಬಿಟು್ಟ, “ಈ ಸಂತತಿಯು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದು ಏಕೆ? ನಿಮಗೆ ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಸಂತತಿಗೆ
ಾವ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಖಂಡಿತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ
ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
14 ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತಿದ್ದರು. ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು
ರೊಟಿ್ಟ ಾತ್ರ ಇತು್ತ; ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಹೆರೋದನ
ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 16 ಅವರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರಬೇಕು” ಎಂದು ತ ್ಮಳಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು. 17 ಆತನು
ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು, “ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂದು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
ನೀವು ಇನೂ್ನ
ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಅಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾಗಿದೆ
ೕ? 18 ಕಣಿ್ಣದು್ದ
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಕಿವಿಯಿದು್ದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ೕ? 19 ಾನು*ಆ ಐದು
ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಸಿ ಾಗ ಉಳಿದ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಬುಟಿ್ಟ ತುಂ ಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟ ಗಳು”
§

7:37

ಾಕರ್ 6:51; 10:26; ಮ ಾ್ತ 15:30, 31:

*

8:19
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20 “ಮತು್ತ†ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ

ಅಂದರು.
ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮುರಿದು ಹಂಚಿಸಿದ ನಂತರ
ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಏಳು ಪುಟಿ್ಟ ಗಳು” ಅಂದರು.
21 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಅವರು ಬೇ ಾ್ಸಯಿದ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇವನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 23 ‡ಆತನು ಕುರುಡನ
22 ಮತು್ತ

ಕೈ ಹಿಡಿದು ಊರ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಹಚಿ್ಚ, ಅವನ ಮೇಲೆ
ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಾಣುತ್ತದೆ
ೕ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 24 ಅವನು
ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ನನಗೆ ಜನರು ಾಣು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆ ಾಡುವ ಮರಗಳಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದನು. 25 ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನು; ಆಗ ಅವನು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡಿ ಪೂಣರ್
ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿತು. 26 ತರು ಾಯ ಆತನು,
“ನೀನು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.

ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:13-28; ಲೂಕ 9:18-27
27 ಯೇಸುವೂ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಕೈ ಸರೈ ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು, “ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೆಲವರು ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ; ಕೆಲವರು ಎಲೀಯನು
ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 29 ಆತನು ಅವರನು್ನ,
ಕುರಿತು “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗಿ ಪೇತ್ರ ನು, “ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನೂ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ,
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದಲೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ §ಮೂರು ದಿನಗಳ
31

ನಂತರ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 32 ಆತನು
ಈ
ಾತನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
“ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು. 33 ಆದರೆ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, *“ಸೈ ಾನನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು! ನಿನ್ನ
ೕಚನೆ
ಮನುಷ ್ಯರ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ
ತೆಗೆ ಜನರ ಗುಂಪನೂ್ನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ ಾರಿ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
35 ತನ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ.
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು; ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 36 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ನಷ್ಟ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು? 37 ಒಬ್ಬ ನು
ತನ್ನ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಏನು ಈಡು ಕೊಡ ಾದೀತು? 38 ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ಾಪಿಷ್ಠ
ಪೀಳಿಗೆಯವರಲಿ್ಲ
ಾರು ನನ್ನ ನೂ್ನ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಾಚಿಕೆಪಡುವರೋ, ಅಂಥವರನು್ನ
†

8:20
ಾಕರ್ 8:6, 8, 9:
ಮ ಾ್ತ 4:10:

‡

8:23

ಾಕರ್ 7:33; ಮ ಾ್ತ 20:34;

ೕ ಾ 9:6:

§

8:31 ಹೋಶೇ. 6:2:
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ಕುರಿತು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು, ಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರ ಾವದೊಡನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಾಗಿ
ಬರು ಾಗ, ಾಚಿಕೆಪಡುವನು” ಎಂದನು.

9

ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವು ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1 ಯೇಸು

ಯೇಸುವಿನ ರೂ ಾಂತರ
ಮ ಾ್ತ 17:1-13; ಲೂಕ 9:28-36
2 ಆರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನ ಇವರನು್ನ
ಾತ್ರ
ತನೊ್ನಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಯೇಸುವು
ರೂ ಾಂತರಗೊಂಡನು. 3 ಆತನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ್ರ ಾಗಿ ಬೆಳ್ಳ ಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಾವ ಅಗಸ ಾದರೂ ಅಷು್ಟ ಬೆಳ್ಳ ಗೆ ಾಡ ಾಗದಷು್ಟ ಅದು ಬಿಳು ಾಗಿತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲೀಯನೂ,
ೕಶೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು; ಮೂರು *ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟ ವೆವು;
ನಿನಗೊಂದು,
ೕಶೆಗೊಂದು, ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ ಾನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 †ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ೕಡವು ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಆ
ೕಡದೊಳಗಿನಿಂದ, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಕು ಾರನು;
ಈತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಧ ್ವನಿ ಉಂಟಾಯಿತು. 8 ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
9 ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸತು್ತ
ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವ ತನಕ ನೀವು ಕಂಡದ್ದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
10 ಅವರು ಆ
ಾತನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರು “ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಏಳುವುದೆಂದರೇನು” ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು, “ಎಲೀಯನು
ದಲು ಬರುವುದು
12
ಅಗತ್ಯ ವೆಂಬು ಾಗಿ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು
ಾಕೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ‡ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಎಲೀಯನು
ದಲು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಪುನ ಾ್ಥರ್ಪಿಸುವುದು ನಿಜ. ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ; ಅವನು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ಇದು ಹೇಗೆ?
13 ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ; ಎಲೀಯನು ಬಂದನು ಮತು್ತ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಾಡಿದರು” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಮೂಗದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:14-21; ಲೂಕ 9:3-42
14 ತರು ಾಯ ಅವರು ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಸುತ್ತಲು ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು
15 ಕೂಡಲೆ ಆ
ಇರುವುದನೂ್ನ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ತಕರ್ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕಂಡರು.
ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಆತನನು್ನ
ವಂದಿಸಿದರು. 16 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಇವರ ಸಂಗಡ ಏನು ಾದ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, “ಬೋಧಕನೇ, ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು;
ಅವನಿಗೊಂದು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದದೆ ಅದು ಅವನನು್ನ ಮೂಗನ ಾ್ನ ಗಿಸಿದೆ. 18 ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಬಂದರೂ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವುತ್ತದೆ; ಆಗ ಅವನು ನೊರೆಸುರಿಸು ಾ್ತನೆ, ಕರಕರನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಮರಗಟಿ್ಟದವನಂತೆ ಆಗು ಾ್ತನೆ. ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು,
ಆದರೆ ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ಆಗದೆಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 19 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ಎ ಾ,
*
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ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ ಸಂ ಾನವೇ, ಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ! ಇನೆ್ನಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಅಂದನು. 20 ಆಗ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆತನನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ ಆ ದೆವ್ವವು ಹುಡುಗನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಒ ಾ್ದಡಿಸಲು ಅವನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನೊರೆಸುರಿಸು ಾ್ತ ಹೊರ ಾಡಿದನು. 21 ಯೇಸು ಅವನ
ತಂದೆಯನು್ನ, “ಇವನಿಗೆ ಹೀ ಾಗಿ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು, “ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಬಂದಿದೆ; 22 ಮತು್ತ ಇವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಪದೇಪದೇ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಡವಿತು; ನಿನ್ನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಆಗುವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಅಂದನು.
23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ‘ನಿನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಆಗುವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕ
ೕ’? ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯು, “ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪು ಓಡಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆ
ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ಎಲೈ, ಕಿವು ಾದ ಮೂಗದೆವ್ವವೇ, ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು; ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇವನೊಳಗೆ
ಪ್ರ ವೇಶಿಸಕೂಡದೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 26 ಆಗ ಅದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹುಡುಗನನು್ನ
ಒ ಾ್ದಡಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು ಸತ್ತ ಾಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದರಿಂದ ಬಹುಜನರು, “ಸತು್ತಹೋದನು”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 27 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಬಿ್ಬ ಸಲು ಹುಡುಗನು ಎದು್ದ ನಿಂತನು.
ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ ಏಕೆ
ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು” ಆತನನು್ನ ಏ ಾಂತದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದರು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ಈ ಬಗೆಯ ದೆವ್ವ ಗಳು
ದೇವರ§ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು”
28

ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಮುಂ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:22-23; ಲೂಕ 9:43-45
30 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ
ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದೆಂದು ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗ ಾರದೆಂದು ಆತನು ಬಯಸಿದನು. 31 *ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಜನರ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ; ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವರು; ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ತರು ಾಯ ಮೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂದು”
ಹೇಳಿದನು. 32 ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಾತನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ದೀನ ಾವ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 18:1-9; ಲೂಕ 9:46-50
33 ಅವರು ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, “ನೀವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಏನು
ಚಚೆರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ?” ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 34 ಆದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು; ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು, ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರು ಹೆಚಿ್ಚನವನೆಂದು ಾ ಾ್ವದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
35 ಆಗ ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “
ಾ ಾದರೂ
ದಲಿನವ ಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಕಡೆಯವನೂ ಎಲ್ಲರ ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, 36 ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, 37 “ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು; ಮತು್ತ
ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ
§

9:29 ಕೆಲವು ಮೂಲಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸ

ಾಗೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದ ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

*

9:31 ಹೋಶೇ. 6:2:

ಾಕರ್ನು 9:38
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ೕ ಾನನು ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ಾರೋ ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುವುದನು್ನ
ಾವು ಕಂಡು ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ
ಏ ಾಏಕಿ ನನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನು ಒಬ್ಬ ನೂ ಇಲ್ಲ. 40 ನಮಗೆ†ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ.
38

ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನವರೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಾ ಾದರೂ‡ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ಅವನಿಗೆ ತಪು ್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ” ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
41

ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರಣೆ

42 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ

ಾ ಾದರೂ ಾಪ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದರೆ,
ಅಂಥವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಿಬಿಡುವುದು ಅವನಿಗೆ
ಉತ್ತಮ. 43-44 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಾಪ
ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾರಣ ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು;
ಎರಡು ಕೈ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ§ಆರದ ಬೆಂಕಿ ಾಗಿರುವ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ
ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 45-46 ನಿನ್ನ ಾಲು ಾಪ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾರಣ ಾದರೆ,
ಅದನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡು; ಎರಡು ಾಲುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಲಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 47 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಾಪ ಾಡಲು ನಿನಗೆ ಾರಣ ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿ ಾಡು;
ಎರಡು ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ನರಕಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು
ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 48 ನರಕದಲಿ್ಲರುವ ಹುಳ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದಿಲ್ಲ.
49 “ಉಪು ್ಪ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದು.
50 ಉಪು ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್ವೇ; ಉಪು ್ಪ ಸಪ್ಪ ಾದರೆ ಅದನು್ನ ಇ ಾ್ಯ ತರಿಂದ ರುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಾಧ್ಯ?
ನಿ ್ಮಳಗೆ*ಉಪು ್ಪ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಿ.”

10
ವಿ ಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ
ಮ ಾ್ತ 19:1-9; ಲೂಕ 16:18
1 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೂ ಾಯ
ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆಗೂ
ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರಲು ಆತನು ತಿರುಗಿ
ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನನು್ನ
ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂಬ
ೕಚನೆಯಿಂದ, “ಒಬ್ಬ ನು ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಧಮರ್ ೕ ಹೇಗೆ”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 3 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು “ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಏನು ಆ ಕೊಟ್ಟ ನು?” ಎಂದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, *“ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು
ೕಶೆಯು ಅನುಮತಿ
ಕೊಟ್ಟ ನು” ಅಂದರು.
5 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ನಿಮ್ಮ

ಂಡತನವನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂ ಾ ಆ ಯನು್ನ
ಬರೆದಿಟ್ಟ ನು.
ದೇವ ಾದರೋ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ
ದಲಿನಿಂದಲೇ†ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಗಂಡುಹೆಣಾ್ಣಗಿ
7
‡
ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
6

ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. 8 ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅವರು ಇನು್ನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂದೇ
ಶರೀರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅಗಲಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
†

9:40 ಮ ಾ್ತ 12:30.

‡

9:41 ಮ ಾ್ತ 10:42:

ಾಗೂ ಹುಳಗಳು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ಧ

ೕರ್ 24:1.

†

10:6 ಆದಿ 1:27:

‡

§
*

9:43-44 9:44,46. ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ಆರುವುದಿಲ್ಲ

9:50 ಉಪಿ್ಪ ನಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

10:7 ಆದಿ 2:24:

ಾಡಿರಿ.

*

10:4

ಾಕರ್ನು 10:10
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ಅವರು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಪುನಃ ಕೇಳಿದರು. 11 ಅದಕೆ್ಕ
ಆತನು, §“ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; 12 ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವಳು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 19:13-15; ಲೂಕ 18:15-17
13 ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಟಿ್ಟ ಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತರಲು
ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
“ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ; ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವು ಇಂಥವರದೇ. 15 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಾರು ಶಿಶು ಾವದಿಂದ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆಗ ಆತನು ಆ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ೌವನಸ್ಥ ಮತು್ತ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಹಣದ
ೕಹ
ಮ ಾ್ತ 19:16-30; ಲೂಕ 18:18-30
17 ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೇಸು ಪ್ರ
ಾಣವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಓಡು ಾ್ತ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ
ಬಂದು
ಣ ಾಲೂರಿ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಬೋಧಕನೇ, ಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು” ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 18 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಾಕೆ
ಕರೆಯುತಿ್ತೕ? ದೇವರೊಬ್ಬ ನೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರೂ ಒಳೆ್ಳಯವರಲ್ಲ. 19 *ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು,
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು.
ೕಸ ಾಡ ಾರದು, ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೇವ ಾ ಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆಯಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಅವನು ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ,
ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 21 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಒಂದು
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿದೆ. ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಸಂಪತಿ್ತರುವುದು. ಅನಂತರ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಅವನು
ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಈ
ಾತಿಗೆ ವ್ಯ ಸನಗೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
23 ಆಗ ಯೇಸುವು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು
ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ, “ಮಕ್ಕಳೇ,†ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. 25 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಈ
ಾತಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನಷು್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ ಾ ಾದರೆ
ಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾದೀತು” ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು. 27 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ ‡“ಇದು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ;

ದೇವರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ವಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ ವೇ” ಅಂದನು. 28 ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಇಗೋ ಾವು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾರು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೂ, ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಮನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಸಹೋದರರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಹೋದರಿಯರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಯಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತಂದೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟಿ್ಟರುವನೋ, 30 ಅವನಿಗೆ ಈ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಮನೆ, ಸಹೋದರರು,
ಸಹೋದರಿಯರು, ಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂಸೆಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ನೂರರಷು್ಟ ಸಿಕೆ್ಕೕ
§
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ಾತು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ; ಾ. 11:28:

‡

ೕ 20:12-16:

†

10:24 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಧನವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಎಂಬ
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31

ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಮುಂದಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ದೊರೆಯುವುದು.
ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ
ದಲಿನವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು, ಕಡೆಯವರು
ದಲಿನವ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಮುಂ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 20:17-19; ಲೂಕ 18:31-34
32 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ
ನಡೆದುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ ್ಯರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆಗ
ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು; 33 ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು. 34 ಇವರು ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡುವರು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವರು, ಆತನನು್ನ ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು, ಅನಂತರ
ಕೊಂದು ಾಕುವರು. ಆದರೆ§ಆತನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ಬಿನ್ನಹ
ಮ ಾ್ತ 20:20-28
35 ಆಗ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ,
“ಗುರುವೇ, ಾವು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾಡಬೇಕೆಂದು” ಹೇಳಿದರು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೇನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 37 ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
“ ಾವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಪದವಿಯನು್ನ ಪಡೆ ಾಗ ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು
ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕು” ಅಂದರು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಂಡದು್ದ ಏನೆಂದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯದು.* ಾನು ಕುಡಿಯುವ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದೀತೆ?†ನನ ಾಗುವ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದೀತೆ?”

ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು “ನಮಿ್ಮಂ ಾಗುವುದು” ಅಂದರು. 39 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಕುಡಿಯುವ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನನ ಾಗುವ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವು ನಿಮ ಾಗುವುದು. 40 ಆದರೆ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯ ಾ್ಲದರೂ ಎಡಗಡೆಯ ಾ್ಲದರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹ ಾಡುವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ;
ಅದು
ಾರಿಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ
ೕ ಅವರಿಗೇ ಸಿಕು್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41 ಉಳಿದ ಹತು್ತ
ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾಕೋಬ
ೕ ಾನರ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ್ಟ ಗೆದ್ದರು. 42 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಮತು್ತ ಅವರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಷೆ್ಟ.
43 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಗಿರ ಾರದು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಬೇಕು.
44 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದಲನೆಯವ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಆ ಾಗಬೇಕು. 45 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಹ
ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ‡ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಈಡುಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಾಗೂ ಾತಿರ್ ಾಯನೆಂಬ ಕುರುಡ
ಮ ಾ್ತ 20:29-34; ಲೂಕ 18:35-43
46 ತರು ಾಯ ಅವರು ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಬಂದರು.
ಯೇಸುವೂ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಬಹು ಜನರ
ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ತಿ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಾತಿರ್ ಾಯನು
ಾರಿಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 47 ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಭಿಕ್ಷುಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ
ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವವನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆಂದು ಅವನು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು, “ಯೇಸುವೇ, ಾವೀದನ
§
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48 ಅನೇಕರು,

ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ಅವನಿಗೆ
ಸುಮ್ಮ ನಿರು ಎಂದು ಗದರಿಸಲು ಅವನು, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 49 ಆಗ ಯೇಸು ನಿಂತು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಕರೆದು,
“ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರು, ಏಳು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ” ಅಂದರು. 50 ಅವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ತಟ್ಟ ನೆ ಎದು್ದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 51 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತಿ್ತೕ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವೇ, ನನಗೆ ಕಣಿ್ಣ ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಬರುವಂತೆ
ಾಡಬೇಕು” ಅಂದನು. 52 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು,§ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಕಣಿ್ಣ ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಆ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.

ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ

11

ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:1-9; ಲೂಕ 19:29-38;
ೕ ಾ 12:12-16
1 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಬೆತ್ಫ ಗೆ ಾಗೂ ಬೇ ಾನ್ಯ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, 2 “ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಅದರೊಳಗೆ
ಸೇರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ; ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಾರೂ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ಾ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ, ‘ಅದನೆ್ನೕಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?’
ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಇದು ಕತರ್ನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ’ ಅನಿ್ನರಿ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೋಗಿ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದರು. 5 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಏಕೆ
ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆಗ
ಜನರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು. 7 ಶಿಷ ್ಯರು ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಕಲು ಆತನು ಅದನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
8 ಆಗ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತೋಟಗಳಿಂದ ಎಳೆಯ
ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು, ತಂದು ಾಸಿದರು. 9 ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಾಗೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು:
“ಹೊಸನ್ನ, *ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ;

ಾದ ಾವೀದನ ಾಜ್ಯ ವು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗಲಿ;
ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸನ್ನ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
11 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು,
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸಂಜೆ ಾದದ್ದರಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೇ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು
ಹೋದನು.
ಯೇಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಶಪಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:12-22; ಲೂಕ 19:45-48
12 ಮರುದಿನ ಅವರು ಬೇ ಾನ್ಯ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು. 13 ಎಲೆಗಳಿದ್ದ
ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ದೂರದಿಂದ ಕಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ತನಗೇ ಾದರೂ ಹಣು್ಣ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದನು. ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ;
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣ ನ ಾಲ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರೂ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ತಿನ್ನದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
10 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ

ದೇ ಾಲಯದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
§
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15 †ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ

ಾಗ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಾರುತಿ್ತದ್ದವರನೂ್ನ,
ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವರನೂ್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದನು;
ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಾ್ಯ ಾರಿಗಳ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು;
ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾರುವವರ ಮಣೆಗಳನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿದನು; 16 ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನದರೂ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಾದು
ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 17 ಮತು್ತ ಆತನು ಉಪದೇಶ ಾಡಿ,
‡“ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ

ಾ್ರ ಥರ್ ಾಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ?
ಆದರೆ§‘ನೀವು ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಾವ ಉ ಾಯದಿಂದ
ಕೊಲೊ್ಲೕಣ ಎಂದು ಾದು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು.
19 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ಯೇಸುವೂ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾದ ನಂಬಿಕೆ
ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅವರು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಬೇರುಸಹಿತ ಒಣಗಿಹೋಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡರು. 21 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಇಗೋ,
ನೀನು ಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 22 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ನಿಮಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿ. 23 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾ ಾದರೂ ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ,
‘ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬೀಳು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಸಂಶಯಪಡದೆ
ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಆಗುವುದೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. 24 ಆದ ಾರಣ ನೀವು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಂಬಿರಿ; ಅದು ನಿಮಗೆ
ಸಿಕು್ಕವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗ
ಾರ ಮೇಲೆ
ಏ ಾದರೂ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ; ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ
ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು” ಅಂದನು. 26 *ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
20

ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:23-46; ಲೂಕ 20:1-19
27 ಅವರು
ಪುನಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ
ನಡೆ ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 28 “ನೀನು
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುತಿ್ತೕ? ಇದನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 29 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು
ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರೆ ಾನೂ ಸಹ
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 30 ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು
ೕ ಾನನಿಗೆ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದಿತೋ?” ಉತ್ತರಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು. 31 ಆಗ
ಅವರು, “ ‘ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು’ ಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ‘ ಾ ಾದರೆ ನೀವೇಕೆ ಅವನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ’
ಅಂ ಾನು; 32 ‘ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ಎಂಬು ಾಗಿ ಎಂದು
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ೕ ಾನನು ನಿಜ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅನು ಾನವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಜನರ ಭಯವಿತು್ತ. 33 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು,
†
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“ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನೂ ಕೂಡ
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
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ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಾಮ್ಯ

ಆಗ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ * ಾಮ್ಯ ಗಳಿಂದ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು, “ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನು†ಒಂದು ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ
ಾಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಾಕಿಸಿ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆ ಾಗಿ
ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆಸಿ‡ ಾವಲು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಆ ತೋಟವನು್ನ ಾ್ರ ಯ
ತೋಟ ಾರರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಹೊರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 2 ಫಲ ಾಲವು ಬಂ ಾಗ ತನಗೆ
ಬರತಕ್ಕ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆ
ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಪುನಃ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಪ ಾನ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 5 ಆದರೂ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನನು್ನ ಅವರು ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಇನೂ್ನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ,
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಡೆದರು ಮತು್ತ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 6 ಅವನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇನು್ನ
ಒಬ್ಬ ನಿದ್ದನು.
ಾರೆಂದರೆ ತನಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನು. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರು ಮ ಾರ್ದೆ
ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಯಜ ಾನನು ಕೊನೆಗೆ ಅವನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ಆ
ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರರು, ‘ತೋಟಕೆ್ಕ ಇವನೇ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ; ಬನಿ್ನ ಇವನನು್ನ ಾವು ಕೊಂದು ಾಕೋಣ. ಆಗ ಆಸಿ್ತ
ನಮ್ಮ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 8 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿ
ಾ್ರ ಯ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಿದರು. 9 ಾ ಾದರೆ ಆ ಾ್ರ ಾ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನು ಏನು
ಾಡುವನು? ಅವನು ಬಂದು ಆ ಗುತಿ್ತಗೆ ಾರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸುವನು.
10 §“ ‘ಮನೆಕಟು್ಟ ವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
1

ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.

11 ಇದು ಕತರ್ನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು,

ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ಓದಲಿಲ್ಲವೇ?’ ” ಎಂದನು.
12 ಯೇಸು ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಕುರಿತು ಈ ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಕೈ ಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ
ಮ ಾ್ತ 22:15-46; ಲೂಕ 20:20-44
13 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲಯೂ,
ಹೆರೋದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 14 ಇವರು ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ ನೀನು
ಸತ್ಯ ವಂತನು, ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಲ ಸದವನೂ, ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ತೋರಿಸದವನೂ, ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
*ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದು
ದೈ ವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವನೂ ಎಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.

ಧಮರ್ಸಮ್ಮತ ೕ? ಅಲ್ಲ ೕ? ಾವದನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡ ೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
15 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಕಪಟತನವನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿ, “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದೇಕೆ? ಒಂದು ಾಣ್ಯ ವನು್ನ
ತಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ ಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ತಂದರು. 16 ಆಗ
ಆತನು ಇದರ “ಮೇಲಿರುವುದು
ಾರ ಮುಖಮುದೆ್ರ? ಮತು್ತ
ಾರ ಲಿಪಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
*
*

12:1

ಾಕರ್ 4:2.

†

12:1 ಯೆ ಾ 5:1, 2

12:14 ಅಂದರೆ, ರೋಮ್ ಾ

ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಗೆ.

‡

12:1

ಾವಲು ಗೋಪುರವನು್ನ

§

12:10 ಕೀತರ್ 118:22, 23

ಾಕರ್ನು 12:17

1433

ಾಕರ್ನು 12:34

ಅವರು ಕೈ ಸರನದು ಅಂದರು.
ಯೇಸು, “ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಕೈ ಸರನಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೂ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
17

ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ತರು ಾಯ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸದು್ದ ಾಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 19 ಆತನನು್ನ
ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಬೋಧಕನೇ, †‘ಅಣ್ಣ ಾದವನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸತ್ತರೆ
ಆಕೆಯನು್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ ನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು’
ೕಶೆಯು ನಮ ಾಗಿ ಬರೆದಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ.
20 “ಒಮೆ್ಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು
ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. 21 ಎರಡನೆಯವನೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ
ಸತ್ತನು. ಅದರಂತೆ ಮೂರನೆಯವನು. 22 ಇದೇ ಪ್ರ ಾರ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ
ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು. ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೂ ಸತ್ತಳು. 23 ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಎದು್ದಬರು ಾಗ
ಅವರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು? ಆ ಏಳು ಮಂದಿಗೂ ಆಕೆಯು ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳ ಾ್ಲ”
ಎಂದರು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನಗಳ ಾ್ನದರೂ, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ತಿಳಿಯದೆ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ತಪು ್ಪವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? 25 ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ ಎದ್ದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ
ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ
26 ಆದರೆ ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ ಬರು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ‡‘ ಾನು
ಇರು ಾ್ತರೆ.
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು,
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ದೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವರು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ನೀವು
ೕಶೆಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?’
27 ಆತನು ಜೀವಂತರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ತ ಾ್ಪದ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18

ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಅವರ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನೆಂದು
ತಿಳಿದು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, “ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾದ್ದದು
ಾವುದು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, §“ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು*ಒಬ್ಬ ನೇ
28

ದೇವರು.

30

ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್
ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಆ . 31 †‘ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ಎರಡನೆಯ ಆ . ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆ
ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 32 ಆಗ ಆ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಯು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಹೇಳಿದೆ. ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ, ‡ಆತನ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 33 ಆತನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸತಕ್ಕದು್ದ. ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವುದು ಇವೆರಡೂ
§ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇ ಾದುವು” ಅಂದನು.
34

ಅವನು ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡು,
ದೂರ ಾದವನಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾವೀದಕು
†
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ಾರನ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ

ೕರ್ 25:5.

ಮೂಲ: ಒಬ್ಬ ನೇ ಕತರ್ನು.

“ನೀನು ದೇವರ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾರಿಗೂ ಧೈ ಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

‡
†

12:26 ವಿ

12:31

ೕ 3:6.
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§ 12:29 ಧ
‡ 12:32 ಧ

ೕರ್ 6:4, 5:
ೕರ್ 4:35.

*
§

12:29 ಅಥ ಾ: ಅದಿ್ವತೀಯನು.

12:33 1 ಸಮು 15:22.
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ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ, “ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ?
36 *“ ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದದಡಿ ಾಕುವ ತನಕ
35

ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾವೀದನೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
37 ಾವೀದನೇ ಆತನನು್ನ ‘ಕತರ್ನೆಂದು’ ಹೇಳಿರುವಲಿ್ಲ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು
ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದನು. ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವು ಆತನ ಾತನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತತು್ತ.
ಯೇಸು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 23; ಲೂಕ 20:45-47
38 ಆತನು ಉಪದೇಶ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾಸಿ್ತ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರಿ.
್ರ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ, 39 ಸಂತೆಯ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮ ಾ್ಕರಗಳನೂ್ನ,
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳನೂ್ನ,
ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಥಮ
ಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಅವರು
ಇಷ್ಟಪಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 40 ಇವರು ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ದೋಚಿ ತೋರಿಕೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಉದ್ದ ಾದ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಇಂಥವರು ಹೆಚಿ್ಚನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದನು.
ವಿಧವೆಯ ಾಣಿಕೆ ಾಗು ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಾಣಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಲೂಕ 21:1-4
41 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರು ಅದರಲಿ್ಲ
ಹಣ ಾಕುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಹಣ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.
42 ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು, ಎರಡು ಾಸು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ದು ಾ್ಗಣಿ ಾಕಿದಳು. 43 ಆಗ ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಡ
ವಿಧವೆಯು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 44 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ಸಮೃ ದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಧವೆ
ೕ ತನ್ನ ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಎಂದರೆ, ತನ್ನ
ಜೀವನಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಣಿಕೆ

ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದನು.

ಾಗಿ

13
ಯುಗದ ಸ ಾಪಿ್ತಯ ಗುರುತುಗಳು
ಮ ಾ್ತ 24; ಲೂಕ 21:5-36
1 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ,
ನೋಡು, ಎಂ ಾ *ಅದು್ಭತ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳು! ಎಂ ಾ ಮ ಾಕಟ್ಟಡಗಳು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಯೇಸು,

“ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕಯಲ್ಲವೇ? ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲವೂ
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದನು.
3 ಬಳಿಕ ಆತನು †ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನ ಾಗೂ ಅಂದೆ್ರ ಯ, 4 ಇವರು ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ, “ಇವೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗ
ಆಗುವವು? ಇವೆಲ್ಲವು ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
5 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “
ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
6 ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು,‡‘ ಾನೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವರು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗ ಾಗುವುದನೂ್ನ, ಯುದ್ಧ ಾಗುವ ಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಗಳನೂ್ನ
ನೀವು ಕೇಳು ಾಗ ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. ಾ ಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಇದು ಇನೂ್ನ ಅಂತ್ಯ ಾಲವಲ್ಲ.
*

12:36 ಕೀತರ್ 110:1.

*

13:1

ಾರಿ, ಅಥ ಾ ದೊಡ್ಡ.

†

13:3 ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡ.

‡

13:6

ಾನೇ ಆತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
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ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜ ಾಂಗವೂ, ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ವೂ ಏಳುವವು. ಮತು್ತ ಾ ಾ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳೂ, ಬರ ಾಲಗಳೂ, ಉಂಟಾಗುವವು. ಆದರೆ ಇವೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಸವ ವೇದನೆಯ ಾ್ರರಂಭ
ಾತ್ರ.
9 “ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಡೆಯುವರು, ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು, 10 ಆದರೆ
ದಲು
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಾರಲ್ಪಡಬೇಕು.
11 “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸು ಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ
ಾತ ಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವನು, 12 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಹೋದರನು ಸಹೋದರನನೂ್ನ, ತಂದೆಯು ಮಗನನೂ್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು. ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು, 13 ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಾಳುವವನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.”
14 “ಇದಲ್ಲದೆ§ವಿ ಾಶ ಾರಕ ಅಸಹ್ಯ ಮೂತಿರ್ಯು ನಿಲ್ಲ ಾರದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡು ಾಗ (ಇದನು್ನ ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ). ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ಇರುವವರು ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ
15
ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ;
16 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗದಿರಲಿ.
17 “ಆದರೆ
18

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ, ಾಲು ಕುಡಿಸುವ ಾಯಂದಿರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟ ಎಷೆ್ಟಂದು
ಆ ದಿನಗಳು*ಸಂಕಟದ ದಿನಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆ ಾ್ಲ ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಗ ಾರದೆಂದು

ಹೇಳಲಿ!
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. 19 ಅಂಥ ಸಂಕಟವು ದೇವರು ಜಗತ್ತನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ದಿನದಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ಈ
ದಿನದವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 20 ಕತರ್ನು ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ
ಒಂದು ನರ ಾ್ರ ಣಿ ಾದರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿ ಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳನು್ನ
ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
21 “ಆಗ
ಾ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ, ಇಗೋ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ! ಅಗೋ, ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ! ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 22 ಏಕೆಂದರೆ ಸುಳು್ಳ ಕಿ್ರ ಸ್ತರೂ, ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎದು್ದ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿ ತೋರಿಸುವರು. 23 ನೀವಂತೂ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಮುಂ ಾಗಿಯೇ”
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ನಂತರ;
†“ ‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು.
25 ಚಂದ್ರ ನು ತನ್ನ ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು.

ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು.
ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವವು.’
26 ಆಗ‡ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮ ಾಬಲದಿಂದಲೂ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ
ಅವರು ನೋಡುವರು. 27 ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಾಶದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಾಲು್ಕದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವನು.”
ಅಂಜೂರ ಮರದ ಾಠ
§

13:14

ಾನಿ. 9:27; 12:11:

*

13:18

ಾನಿ. 12:1:

†

13:24 ಯೆ ಾ 13:10; 34:4:

‡

13:26
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“ಅಂಜೂರ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಎಳೆ ಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರು ಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಸಮೀಪಿಸಿತು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರ ಾ್ಲ. 29 ಾಗೆಯೇ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡು ಾಗ ಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
30 ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 31 ಆ ಾಶವೂ, ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವವು; ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ವು ಅಳಿದು
ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”
28

ಆ ದಿನವೂ ಗಳಿಗೆಯೂ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು
“ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನದ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದು, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೂತರಿ ಾಗಲಿ, ಮಗನಿ ಾಗಲಿ ತಿಳಿಯದು. 33 ಆ ಾಲವು
ಾ ಾಗ
ಬರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು§ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ,*ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ.
34 ಅದು†ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರಪ್ರ
ಾಣಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮನೇ
32

ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾಗಿಲು ಾಯುವವನಿಗೆ,
ನೀನು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದವನ ಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
35 “ಮನೆ ಯಜ ಾನನು ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ
ೕ, ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ೕ, ಕೋಳಿ ಕೂಗು ಾಗಲೋ
ಬೆಳ ಾಗು ಾಗಲೋ ಾ ಾಗ ಬರು ಾ್ತನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಾರಣ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ! 36 ಆತನು ಫಕ್ಕನೆ
ಬಂದು ನೀವು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂ ಾನು. 37 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ!” ಎಂದನು.

14

ಪರಿಮಳ ತೈ ಲದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:1-16; ಲೂಕ 22:1-6;
ೕ ಾ 11:47-53; 12:1-8
1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳಿ ಾ್ದಗ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಉ ಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಾಗರ್ವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. 2 “ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಜನರು ದಂಗೆ ಎ ಾ್ದರು” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
3 ಆತನು ಬೇ ಾನ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
ಾದ ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಜಟ ಾಂಸಿ ತೈ ಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನು್ನ ಒಡೆದು
ತೈ ಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು. 4 ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತ ್ಮಳಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಈ
ತೈ ಲವನು್ನ ಹೀಗೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 5 ಇದನು್ನ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಬೆಲೆಗೆ ಾರಿ
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹು ಾಗಿತ್ತ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.
6 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡಿರಿ, ಆಕೆಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ? ಈಕೆಯು ನನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. 7 ಬಡವರು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ. ನಿಮಗೆ
ಮನಸು್ಸ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಉಪ ಾರ
ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಈಕೆಯು ತನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ
ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಈಕೆಯು
ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಈ ತೈ ಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದಳೆ.
9 ಸು ಾತೆರ್ಯು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಡುವುದೋ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಈಕೆಯು
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಹ ಈಕೆಯ
ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಹೇಳ ಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
10 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ
11 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
§
†
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ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ನಿನಗೆ ಹಣಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಾತುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಸಂದಭರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:17-29; ಲೂಕ 22:7-23;
ೕ ಾ 13:21-29
12 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ
ದಲನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವ
ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಪಸ್ಕದ ಭೋಜನ ಾಡಲು ಾವು ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸಂಧಿಸುವನು. ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. 14 ಅವನು
ಾವ ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗುವನೋ ಆ ಮನೆಯ
ಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಗುರು, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕದ ಭೋಜನ
ಾಡಲು ಕೊಠಡಿ ಎಲಿ್ಲದೆ?’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
15 “ಅವನು ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ ವಿ ಾಲ ಾದ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ನು.
16 ಶಿಷ ್ಯರು ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಂಡು ಪಸ್ಕವನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.
17 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಬಂದನು. 18 ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 19 ಆಗ ಅವರು ಬಹು
ದುಃಖದಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ “ ಾನಲ್ಲವ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.
20 ಆತನು ಉತ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ “ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು.
ನನ್ನ ಸಂಗಡ
21
ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅದು್ದವವನೇ.
ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಹೊರಟುಹೋಗು ಾ್ತನೆ ಸರಿ, ಆದರೆ
ಾರು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನೋ ಅವನ
ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಅವನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ” ಅಂದನು.
22 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ
ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತ “ಇದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ” ಎಂದನು. 23 ತರು ಾಯ
ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ಕುಡಿದರು. 24 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಬಹು ಜನರಿ ಾಗಿ
ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ*ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. 25 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಾನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದನು್ನ ಇನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನ ನಿ ಾಕರಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:30-36; ಲೂಕ 22:31-53;
ೕ ಾ 13:36-38; 18:1-11
26 ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಕೀತರ್ನೆ ಾಡಿ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದರು.
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ;
“ ‘ ಾನು†ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;

27 ಆಗ

ಯೇಸು

ಕುರಿಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುವವು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ ಅಂದನು.
28 ಆದರೂ ಾನು ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು”
29 ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟು್ಟಹೋದರೂ
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
*

14:24 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ವಿ
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ಯೇಸುವು ಆತನಿಗೆ, “ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಇಂದು ಈ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೇ‡ಕೋಳಿ ಎರಡು ಾರಿ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಮೂರು ಾರಿ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವೆ” ಎಂದನು. 31 ಆದರೆ
ಅವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾಯಬೇ ಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು” ಬಹು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು.
30

ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಅವರು ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ ಾನು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವ
ತನಕ, ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಪೇತ್ರ,
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನರನು್ನ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹು ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾಗಿ ಮನಗುಂದಿದವ ಾದನು. 34 ಮತು್ತ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ “ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದೆ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35 ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯು
ತನಿ್ನಂದ ಾಟಿಹೋಗುವಂತೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 36 “ಅ ಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಾಧ್ಯ. ಈ
ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಆದರೂ ಇದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ”
ಎಂದನು. 37 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ನಿದೆ್ರ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ಸೀ ೕನನೇ,
ನೀನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಾ? ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಾದರೂ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರ ಾರೆ ಾ? 38 ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. ಆತ್ಮ ವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 39 ಆ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು.
40 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಪುನಃ ನಿದೆ್ರ
ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ
ಕಣು್ಣಗಳು ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 41 ಆತನು
ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀವು ಇನು್ನ ನಿದಿ್ರ ಸಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿ ಾ?
ಾಕು, ಆ ಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ; ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾಪಿಗಳ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ. 42 ಏಳಿರಿ,
ಹೋಗೋಣ. ಇಗೋ, ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಿಗಳ ಕೈ ಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ನೋಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
43 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಇರು ಾಗಲೇ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಖಡ್ಗ,
ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. 44 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವೆನೊ ಅವನೇ ಆತನು! ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಭದ್ರ ಾಗಿ ಕರೆದೊಯಿ್ಯ ರಿ”
ಎಂದು
ದಲೇ ಸೂಚನೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 45 ಅದರಂತೆಯೇ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಕೂಡಲೇ ಅವನು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು. 46 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ
ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದರು.
47 ಆದರೆ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿರಿದು ಮ ಾ
ಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು
48 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು.
“ದರೋಡೆ ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ? 49 ಾನು ಪ್ರ ತಿದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದದು್ದ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಆಯಿತು” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 50 ಆಗ ಆತನ ಸಂಗಡವಿದ್ದವರೆಲ್ಲರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.
51 ಆಗ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನು ಮೈ ಮೇಲೆ § ಾರುಮಡಿಯನು್ನ
ಾತ್ರ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ
32

ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು; 52 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲೂ ಅವನು ಆ
ಮೈ ಯಲಿ್ಲ ಓಡಿಹೋದನು.
‡
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14:51 ಹೊದಿಕೆ ಬಟೆ್ಟ.

ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರೀ
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ಯೇಸು ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಮುಂದೆ
ಮ ಾ್ತ 26:57-75; ಲೂಕ 22:54-71;
ೕ ಾ 18:12-27
53 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮ ಾ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆತನ ಸಂಗಡ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ, ಹಿರಿಯರು, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಕೂಡಿಬಂದರು. 54 ಮತು್ತ ಪೇತ್ರ ನು ದೂರದಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದು ಾವಲು ಾರರ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಬೆಂಕಿಯ
ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
55 ಆಗ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರೀಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಸಲು ಾಗಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ
ಒಂದು ಾಕ್ಷ ್ಯ ವೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. 56 ಅನೇಕರು ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಾ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
57-58 ತರು ಾಯ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ನಿಂತು, “ ‘ಇವನು *ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾನು
ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟದಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟ ವೆನು’ ಎಂದು
ಈತನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದರು.
59 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಾ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
60 ಆಗ ಮ ಾ
ಾಜಕನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತು, “ನೀನೇನೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ ಈ ಾ ಏನು?” ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 61 ಆದರೆ ಯೇಸು ಏನೂ
ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. ಪುನಃ ಮ ಾ ಾಜಕನು, “ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೋ, ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ದೇವರ
ಕು ಾರನೋ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
62 ಯೇಸುವು “ ೌದು ಾನೇ!
“ಇದಲ್ಲದೆ†ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ,
ಆ ಾಶದ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನೂ್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದನು.
63 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಮ ಾ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಇನೂ್ನ ನಮಗೆ ಾ ಗಳ
64 ಇವನು
ಅಗತ್ಯ ವೇನಿದೆ?
ಾಡಿದ ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ಾ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ
ತೋರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತೀಪುರ್
ಾಡಿದರು. 65 ಅನಂತರ ಕೆಲವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿ, ಗುದಿ್ದ, ಈಗ
“ಪ್ರ ಾದಿಸು” ಎಂದರು. ಾವಲು ಾರರು ಆತನನು್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಹೊಡೆದರು.
ಪೇತ್ರ ನ ನಿ ಾಕರಣೆ
ಇತ್ತ ಾಗಿ ಪೇತ್ರ ನು ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾಸಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಬಂದು
ಅವನು ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 67 ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ, “ನೀನು ಸಹ ಆ
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವನು” ಎಂದಳು. 68 ಆದರೆ ಅವನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತೕ
ೕ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ, ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯ ಾ್ವರದೊಳಗಿಂದ
ಹೊ ಾಂಗಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 69 ಆ ಾಸಿಯು ಅವನನು್ನ ಪುನಃ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ, “ಇವನು
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು” ಎಂದು ಹೇಳ ಾರಂಭಿಸಿದಳು. 70 ಆಗ ಅವನು ಮತೆ್ತ ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ
ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತವರು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು,
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಗಲಿ ಾಯದವನೇ” ಎಂದರು.
71 ಆದರೆ ಅವನು, “ನೀವು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಾನರಿಯೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ನು್ನ
ಶಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಕೋಳಿ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕೂಗಿತು.
72 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಕೋಳಿ ಎರಡು
ಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಮೂರು
66

*

14:57-58

ಾಕರ್ 15:29;

ೕ ಾ 2:19:

†

14:62

ಾನಿ. 3:13; ಕೀತರ್ 110:1; ಮ ಾ್ತ 24:30.
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ಾರಿ ನಿ ಾಕರಿಸುವೆ” ಎಂದು ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ
ದುಃಖಭರಿತ ಾಗಿ ಅತ್ತನು.
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ಾತನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ

ಾರಣ, ವ್ಯ ಥೆಪಟು್ಟ

15
ಪಿ ಾತನ ಮುಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ
ಮ ಾ್ತ 27:12-26; ಲೂಕ 23:1-25;
ೕ ಾ 18:28-19:16
1 ಬೆಳ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ, ಹಿರಿಯರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಿ ಾತನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 2 ಪಿ ಾತನು ಆತನನು್ನ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು, “ನೀನೇ
ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 3 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಆತನ ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಯೇಸುವನು್ನ, “ನೀನು ಏನೂ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಇವರು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ದೂರುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆದರೆ ಯೇಸು ಏನೂ
ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಪಿ ಾತನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ನು.
6 ಪ್ರ ತಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬೇಡಿದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆ
ಾಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು ಪಿ ಾತನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಅಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬ ನೆಂಬುವನೊಬ್ಬ ನಿದ್ದನು; ಇವನನು್ನ ದಂಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಡಿದ
ದಂಗೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. 8 ಜನರು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದ
ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
9-10

ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂದು ಪಿ ಾತನು
ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡು, “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತರೋ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 11 ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು, ಬರಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದರು.
12 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ, “ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 13 ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 14 ಪಿ ಾತನು, “ಏಕೆ? ಇವನು ಏನು ಅಪ ಾಧ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ?” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು,
“ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು
ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡಿಸಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:27-56; ಲೂಕ 23:26-49;
ೕ ಾ 19:17-30
16 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ
ಪಡೆಯನೆ್ನಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 17 ಯೇಸುವಿಗೆ ನಸುಗೆಂಪು ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ
ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 18 ಅನಂತರ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ,
ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.
19 ಬೆತ್ತದಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 20 ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಸುಗೆಂಪು ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ಆತನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದು್ದ

21 ಆಗ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಆ

ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದರು. ಅವನು ಾರೆಂದರೆ, ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ಾಗೂ ರೂಫ ಎಂಬುವರ ತಂದೆ ಾದ ಕುರೇನೆ
ಪಟ್ಟಣದ ಸೀ ೕನನು. 22 ಬಳಿಕ ಆತನನು್ನ ‘ಗೊಲೊ್ಗ ಾ’ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
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ಾಕರ್ನು 15:44
23 ಅಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ರಕ್ತಬೋಳ* ಬೆರಸಿದ

‘ಗೊಲೊ್ಗ ಾ’ ಅಂದರೆ “ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳ” ಎಂದಥರ್.
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೆ ಆತನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 24 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ
ಆತನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದು ಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು.
25 ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕು ಾಗ †ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ. 26 “ಈತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನು” ಎಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ದೋ ಾರೋಪಣೆಯನು್ನ, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.
27 ಅದಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ತಂದು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಆತನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು.
28-29 ‡ಆತನು ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಸಂಗಡ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನು ಎಂಬ
ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನವು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.
ಅಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವವರು ತಲೆ ಆ ಾ್ಲಡಿಸಿ “ಆ ಾ, ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನಃ
ಕಟು್ಟವವನೇ, 30 ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿಕೋ” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.
31 ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, “ಅವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರ ಸಿದನು; ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
32
ರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಈ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ;
ಇಳಿದು ಬಂದರೆ ಾವು ನೋಡಿ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಅಣಕಿಸು ಾ್ತ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ವರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
§ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ *ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು.
34 ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು, †“ಎಲೋಹಿ, ಎಲೋಹಿ, ಲ ಾಸಬ ಾ್ತನೀ?” ಅಂದರೆ “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ
ದೇವರೇ,
ಾಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ?” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 35 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ” ಅಂದರು.
36 ಆಗ ಒಬ್ಬ ನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಹುಳಿ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತುಂಬಿ ಕೋಲಿನ ತುದಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ,
“ಇವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು ಬರುವನೋ, ಏನೋ ಾದು
ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 37 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಾ್ರ ಣ ಬಿಟ್ಟ ನು. 38 ಆಗ ದೇ ಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ
ಹರಿದು ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು.
39 ಯೇಸು ಹೀಗೆ
ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು, “ನಿಜ ಾಗಿ ಈ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ‡ದೇವಕು ಾರನೇ” ಅಂದನು. 40-41 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಹ ದೂರದಿಂದ
33

ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ, ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವ ಾದ
§ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಚಿಕ್ಕ ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ
ೕಸೆಯನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು, *ಸಲೋಮೆ
ಎಂಬುವರು ಾಗೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಇದ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:57-61; ಲೂಕ 23:50-56;
ೕ ಾ 19:38-42
42 ಆಗಲೇ ಸಂಜೆ
ಾಗಿತು್ತ; ಮತು್ತ ಆ ದಿನವು ‘ಸಿದ್ಧತೆಯ’ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ
ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. 43 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅರಿಮ ಾಯದ
ೕಸೇಫನೆಂಬುವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯ ೌರವಸ್ಥ ಾದ ಸದ್ಯ ಸನೂ, ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ಆಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ
ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 44 ಪಿ ಾತನು, ಅವನು ಇಷು್ಟ ಬೇಗ ಸತು್ತ ಹೋದನೋ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಶ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕರೆಸಿ, ಅವನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತನೋ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
*

15:23 ದೇಹದ ನೋವನು್ನ ಹೊಗ ಾಡಿಸುವ ಒಂದು ದ್ರ ವ ್ಯ

†

15:25 ಮೂಲ: ಮೂರು ಾ ಾಗಿತು್ತ.

ವಚನವು ಕೆಲವು ಮೂಲಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯೆ ಾ 53:12; ಲೂಕ 22:37
ಒಂಭತು್ತ ಾಸಿನ ತನಕ.
ಾಕರ್ 16:1:

†

15:34 ಕೀತರ್ 22:1:

‡

15:39

§

‡

15:33 ಮೂಲ: ಆರು ಗಂಟೆ.

ಾನಿ. 3:25:

§

15:28-29 28 ನೆಯ

*

15:40-41 ಲೂಕ 8:2, 3:

15:33 ಮೂಲ:

*
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45 ಆತನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಶ

ಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಾಥಿರ್ವ ಶರೀರವನು್ನ
ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಕೊಡಿಸಿದನು. 46
ೕಸೇಫನು ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುತಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ಇಳಿಸಿ ಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೊರೆದಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸ ಾಧಿಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿದನು. 47 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ
ೕಸೆಯನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ ಯೇಸುವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿದರು.

16
ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಮ ಾ್ತ 28:1-8; ಲೂಕ 24:1-10;
ೕ ಾ 20:1
1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ
ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ
ಸಲೋಮಿಯೂ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡರು. 2 ಮತು್ತ ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಹೊತು್ತ ಮೂಡು ಾಗ ಅವರು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
3 “ಸ ಾಧಿಯ
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉರುಳಿಸುವವರು
ಾರು?”
ಎಂದು
4 ಸ ಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 5 ಅವರು ಸ ಾಧಿ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನು ಬಿಳಿ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಬೆಚಿ್ಚಬೆರ ಾದರು.
6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತರಲ್ಲವೇ. ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ; ಆತನನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ ನೋಡಿರಿ,
7 ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಪೇತ್ರ ನಿಗೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮಗಿಂತ
ದಲು
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ, ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಅವರು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು ನಡುಗು ಾ್ತ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು;
ಅವರು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
9 * ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ
ದಲು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಆಕೆಯನು್ನ ಏಳು ದೆವ್ವ ಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು. 10 ಆಕೆ ಹೋಗಿ
ಆತನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು; ಅವರು ಶೋಕಿಸು ಾ್ತ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು.
11 “ಆತನು ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದ
ಾತನು್ನ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
†ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಊರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಅವರು ಹೋಗಿ ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವರನೂ್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
14 ಅನಂತರ ‡ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ಅವರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
12

ಾನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದವರ
ಾತನು್ನ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಾದ
ಾರಣ ಆತನು ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೂ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ನ ಾಠಿಣ್ಯಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು. 15 ಆ
ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ, §“ನೀವು ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿರಿ.
16 ನಂಬಿ

ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು; ನಂಬದೇ ಹೋಗುವವನು ದಂಡನೆಗೆ
ಾಗುವನು.
17 “ಇದಲ್ಲದೆ ನಂಬುವವರಿಂದ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು; ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವರು, ಹೊಸ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡುವರು; 18 ಾವುಗಳನು್ನ ಕೈ ಗಳಿಂದ
ಗುರಿ

*

16:9

ೕ ಾ 20:14-18:

†

16:12 ಲೂಕ 24:13, 15

‡

16:14

ೕ ಾ 20:19:

§

16:15 ಮ ಾ್ತ 28:19:
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ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು; ವಿಷಪ ಾಥರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾದರು ಕುಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ *ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರ
20
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸ ಾರೂಢ ಾದನು.
ಅನಂತರ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು; ಮತು್ತ †ಕತರ್ನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತ ‡ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. §
19

*

16:19 ಲೂಕ 24:51; ಅ. ಕೃ. 1:9: † 16:20 ಇಬಿ್ರ. 2:3, 4: ‡ 16:20 ಅ. ಕೃ. 5:12: § 16:20 9 ನೆಯ ವಚನದಿಂದ 20
ನೆಯ ವಚನದ ಪಯರ್ಂತರ ಬರೆದಿರುವ ಾತುಗಳು ಕೆಲವು ಪು ಾತನ ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದು
ಸ ಾಪಿ್ತ ಾಕ್ಯ ಗಳಿವೆ; ಅದೇನಂದರೆ ಆದರೆ ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪೇತ್ರ ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಾನೇ ನಿರಂತರ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಲಯ ಾಗದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ ಇವರ
ಮು ಾಂತರ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಿದನು ಎಂಬುದೇ.
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ಲೂಕನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ವೈ ದ ್ಯ ಾದ ಲೂಕನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ಾ್ರ ಚೀನ ಬರಹ ಾರರ ಏಕರೀತಿಯ
ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ, ಅವನು ಎರಡನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
ಾಂಪ್ರ ಾಯಿಕ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದವನು ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ, ಅವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿ ಸು ಾತಿರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು, ಲೂಕನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದನು, ಮಿಷನರಿ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದನು
(ಕೊಲೊ 4:14; 2 ತಿ . 4:11; ಫಿಲೆ. 24).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-80 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಲೂಕನು ತನ್ನ ಬರಹವನು್ನ ಕೈ ಸರೈ ಯದಲಿ್ಲ ಆರಂಭಿಸಿ ರೋಮ್ನಲಿ್ಲ ಮುಗಿಸಿದನು. ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ
ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್, ಗಲಿ ಾಯ, ಯೂ ಾಯ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಲೂಕನ ಪುಸ್ತಕವು ಥೆ
ಫಿಲನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತ ಾಗಿದೆ, ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ಎಂಬುದು
ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್, ಅವನು ಈ ಾಗಲೇ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನೋ ಅಥ ಾ ಅವನು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುವವ ಾಗಿದ್ದನೋ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ.
ಲೂಕನು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನ ್ಯ ಎಂದು
ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಅಂಶವು (ಲೂಕ 1:3) ಅವನು ರೋಮನ್ ಅಧಿ ಾರಿಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ,
ಪುಸ್ತಕದ ಹಲ ಾರು ಾಲುಗಳು ಅನ್ಯ ಜನರ ಾಚಕರ ಬಗೆ್ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛ ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಾ್ದನೆ (ಲೂಕ 5:24;
19:10; 17:20-21; 13:18).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಕುರಿ ಾದ ವಿವರಣೆ, ಲೂಕನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನೆಂದು
ಪ್ರ ಸು್ತತಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ, ಥೆ
ಫಿಲನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಪೂಣರ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಲೂಕನು ಇದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಬರೆದನು (ಲೂಕ 1:4). ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕರ
ಕುರಿತು ವಿಧ ್ವಂಸಕತೆ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನೀಚತನ ಾಗಲಿ
ಾವುದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂಸೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಲೂಕನು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದ ಸಮಥರ್ನೆ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು - ಪರಿಪೂಣರ್ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಮತು್ತ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ — 1:5-2:52
2. ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ — 3:1-4:13
3. ಯೇಸು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕತರ್ನು — 4:14-9:50
4. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಕಡೆಗೆ ಾಗುತಿ್ತರುವುದು — 9:51-19:27
5.
ಯೇಸು ಜಯ ಾರದೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದು್ದ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತು್ತ
ಪುನರು ಾ್ಥನ — 19:28-24:53
ಪೀಠಿಕೆ
ಸ ಾ್ಮ ನ ್ಯ ಾದ ಥೆ
ಫಿಲನೇ, ನಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ನೆರವೇರಿರುವ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಅನೇಕರು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾ್ದರೆ. 2 ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ಸು ಾ ಾರ್ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದವರು
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ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಆ ಘಟನೆಗಳನು್ನ,
ಾನು ಅಮೂ ಾಗ್ರ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ
4 ನಿನಗೆ
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರ ಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನನಗೂ ತೋಚಿತು.
ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ನೀನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
3

ದೇವದೂತನು ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ಜನನವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಯೂ ಾಯದ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯನ
ಾಜಕೀಯ ವಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಜಕರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಾಜಕನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ
ಹೆಸರು ಎಲಿಸಬೇತ್. 6 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕತರ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನೂ್ನ, ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನೂ್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ತಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದರು. 7 ಆದರೆ ಎಲಿಸಬೇತಳು ಬಂಜೆ ಾದುದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ; ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವ
ೕವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು.
5

8 ಒಂದು ದಿನ ಜಕರೀಯನ ವಗರ್ದ ಸರದಿ ಬಂ

ಾಗ ಅವನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕಧಮರ್ವನು್ನ
9 ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಧೂಪವನ್ನ ಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾಜಕರ ಪದ್ಧತಿಯ
ಪ್ರ ಾರ ಚೀಟು ಾಕಲು ಅದು ಅವನ ಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. 10 ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರ ಾಗಿ, 11 ಕತರ್ನ ದೂತನು ಧೂಪಪೀಠದ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಜಕರೀಯನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು
ತತ್ತರಗೊಂಡು ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾದನು. 13 ಆದರೆ ಆ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಜಕರೀಯನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ;
ದೇವರು ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ; ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಲಿಸಬೇತಳು ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಹೆರುವಳು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ
ೕ ಾನನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 14 ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಉ ಾ್ಲಸವೂ
ಉಂಟಾಗುವುದು; ಮತು್ತ ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಬಹುಜನರು ಸಂತೋಷಪಡುವರು. 15 ಅವನು ಕತರ್ನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮ ಾಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು; ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾವ ಮದ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಕುಡಿಯ ಾರದು;
ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿರುವನು. 16 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಅವರ
ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವನು. 17 ಅವನು ಎಲೀಯನ ಗುಣಶಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ
ಕತರ್ನ ಮುಂದೂತ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ತಂದೆಗಳ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ, ಅವಿಧೇಯರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರ ಾನದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸಿ, ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಜಕರೀಯನು ಆ ದೂತನಿಗೆ, “ಈ
ಾತು ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ
ಹೇಗೆ? ಾನು ಮುದುಕನು; ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮುಪಿ್ಪ ನ ವಯಸು್ಸ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ದೂತನು, “ ಾನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವ ಗಬಿ್ರ ಯೇಲನು; ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ
ಈ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 20 ಇಗೋ, ಈ ನನ್ನ ಾತು
ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು; ಆದರೆ ನೀನು ಇದನು್ನ ನಂಬದೆಹೋದುದರಿಂದ ಅದೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವ
ದಿನದ ವರೆಗೂ ಾತ ಾಡ ಾರದೆ ಮೂಕ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
21 ಇತ್ತ ಜನರು ಜಕರೀಯನಿ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಅವನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ತಡ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 22 ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರ ಕೂಡ ಏನೂ ಾತ ಾಡ ಾರದೆ ಇರಲು ಅವರು,
ಇವನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಏನೋ ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನ ಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಜಕರೀಯನು
ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಸನೆ್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಮೂಕ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು.
23 ಆತನ
ಾಜಕವಗರ್ದ ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜಕರೀಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
24 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ
ಾದ ಎಲಿಸಬೇತಳು ಬಸು ಾಗಿ ಐದು ತಿಂಗಳು
ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದಳು. 25 “ಕತರ್ನು ಈ ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾಡಿ, ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನನಗಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ದೇವದೂತನು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಎಲಿಸಬೇತಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ದೇವರು ಗಬಿ್ರ ಯೇಲನೆಂಬ ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ
ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ, ನಜರೇತೆಂಬ ಊರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು; 27 ಆ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಹೆಸರು
26
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ಮರಿಯಳು; ಆಕೆಗೆ ಾವೀದನ ಮನೆತನದ
ೕಸೇಫನೆಂಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿತು್ತ. 28 ಆ
ದೂತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು “ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿದವಳೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಕತರ್ನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
29 ಆಕೆಯು ಆ
ಾತಿಗೆ ತಬಿ್ಬ ಾ್ಬ ಗಿ, ಇದೆಂಥ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಎಂದು
ೕಚನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು.
30 ಆ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ, ಹೆದರಬೇಡ; ನಿನಗೆ ದೇವರ ಕೃ ಪೆ ದೊರಕಿದೆ.
31 ಇಗೋ,
ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಿ; ಆತನಿಗೆ ಯೇಸುವೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 32 ಆತನು
ಮ ಾಪುರುಷ ಾಗುವನು, ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಕು ಾರನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು; ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು ಆತನ ಮೂಲಪಿತ ಾದ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವನು.
33 ಆತನು
ಾಕೋಬನ ವಂಶವನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವನು; ಆತನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಂತ್ಯ ವೇ ಇರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
34 ಆಗ ಮರಿಯಳು ಆ ದೂತನಿಗೆ, “ಇದು ಹೇ ಾದೀತು? ನನಗೆ
ಾವ ಪುರುಷನ ಸಂಸಗರ್ವೂ
35 ಅದಕೆ್ಕ ದೂತನು, “ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು;
ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅವರಿಸುವುದು; ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹುಟು್ಟವ ಆ ಪವಿತ್ರ
ಶಿಶು ದೇವರ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 36 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಾದ ಎಲಿಸಬೇತಳಿ ಾ್ದಳ ಾ್ಲ, ಆಕೆ ಸಹ
ಮುಪಿ್ಪ ನವ ಾದರೂ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ; ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಗಂಡು ಮಗುವಿದೆ; ಬಂಜೆಯೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳು. 37 ದೇವರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದದು್ದ
ಾವುದೂ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು. 38 ಆಗ
ಮರಿಯಳು “ಇಗೋ, ಾನು ಕತರ್ನ ಾಸಿ; ನಿನ್ನ ಾತಿನಂತೆ ನನ ಾಗಲಿ” ಅಂದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಆ ದೂತನು
ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಮರಿಯಳು ಎಲಿಜಬೇತಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ
ಇ ಾದ ನಂತರ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಯೆಹೂದದ ಮಲೆ ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಊರಿಗೆ
ಹೋದಳು. 40 ಜಕರೀಯನ ಮನೆಯನು್ನ ಸೇರಿ ಎಲಿಸಬೇತಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದಳು. 41 ಎಲಿಸಬೇತಳು
ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೂಸು ಕುಣಿ ಾಡಿತು ಮತು್ತ ಎಲಿಸಬೇತಳು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾದಳು.
42 ಆಗ ಆಕೆಯು ಮ ಾಧ ್ವ ನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ, “ನೀನು ಸಿ್ತ ೕಯರೊಳಗೆ ಧನ್ಯಳು, ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟ ವ
್ರ
ಕೂಸು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದು್ದ. 43 ನನ್ನ ಕತರ್ನ ಾಯಿಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಷು್ಟ ೌ ಾಗ್ಯ ನನಗೆ
ಎಲಿ್ಲಂ ಾಯಿತು? 44 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ವಂದನೆಯು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಕೂಸು ನನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಕುಣಿ ಾಡಿತು. 45 ಕತರ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವವು ಅಂದಳು. ಇದನು್ನ
ನಂಬಿದವ ಾದ ನೀನು ಧನ್ಯಳು.”
39

ಮರಿಯಳ ಸು್ತತಿಗೀತೆ

46 ಆಗ ಮರಿಯಳು,

“ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ಕತರ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತದೆ,
47 ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.
48 ಆತನು ತನ್ನ ಾಸಿಯ ದೀನಸಿ್ಥತಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ಇಗೋ, ಇಂದಿನಿಂದ ತಲತ ಾಂತರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೊಗಳುವರು,
49 ಏಕೆಂದರೆ ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾತನು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನ ಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದುದು.
50 ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ದಯೆಯು ತಲತ ಾಂತರದ ವರೆಗೂ ಇರುವುದು.
51 ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಪ ಾಕ್ರ ಮದಿಂದ ಸೊಕಿ್ಕದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
52 ಪ್ರ ಭುಗಳನು್ನ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬ,
ದೀನಸಿ್ಥತಿಯವರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.
53 ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟ ನ ್ನದಿಂದ ತೃ ಪಿ್ತಪಡಿಸಿ,
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ಸಿರಿವಂತರನು್ನ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ
ಾ ಾಗಲೂ ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು,
ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನಿಗೆ ನೆರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.
56 ಮರಿಯಳು ಸು ಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎಲಿಸಬೇತಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದಳು.
54-55 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ

ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನ ಜನನ
ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ಎಲಿಸಬೇತಳು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 58 ಆಕೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ
ಬಂಧು ಾಂಧವರೂ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
59 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ
ಕೇಳಿ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಸುನ್ನತಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಜಕರೀಯನೆಂದು ತಂದೆಯ ಹೆಸರನು್ನ ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
60 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಲಿಸಬೇತಳು “ಅದು ಬೇಡ,
ೕ ಾನನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು” ಅನ್ನಲು, 61 ಅವರು,
“ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಾಂಧವರಲಿ್ಲ ಈ ಹೆಸರಿನವರು ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದರು.
62 ಇದಕೆ್ಕ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬೇಕೆಂದಿರುತಿ್ತೕ ಎಂಬು ಾಗಿ ಜಕರೀಯನಿಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಕೇಳಿದರು.
63 ಅವನು ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, “ಆತನ ಹೆಸರು
ೕ ಾನನು” ಎಂದು
ಬರೆದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 64 ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಾಯಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, ಾಲಿಗೆ
ಸಡಿಲ ಾಯಿತು, ಅವನು
ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದನು. 65 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಯಿತು ಮತು್ತ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಯೂ ಾಯದ
ಮಲೆ ಾಡಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 66 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ, “ಆ ಾ, ಈ ಕೂಸು
ಎಂಥವ ಾಗುವನೋ?” ಅಂದುಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಕತರ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ.
57

ಜಕರೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಾದ ಜಕರೀಯನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ ನುಡಿದ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಏನೆಂದರೆ,
68 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವು;
ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ;
69 ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಮನೆತನದಲಿ್ಲ,
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಣಾವೀರನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
70 ಆತನು ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ,
67

71 ನಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೆಲ್ಲರ ಕೈ ಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ರ
72-73 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ

ಸಿ ಾ್ದನೆ.

ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ
ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾವು ನಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ಭಯವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ,
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿಮರ್ಲಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
76 ಮಗುವೇ, ನೀ ಾದರೋ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಪ್ರ ಾದಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
ನೀನು ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವವ ಾಗಿಯೂ,
74-75 ಹೀಗೆ

77-78

ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತಕರುಣೆಯಿಂದ ದಯ ಾಲಿಸುವ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಆತನ ಪ್ರ ಜೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ.

ಾಪಕ್ಷಮೆಯೆಂಬ

ರಕ್ಷಣೆಯ

ಲೂಕನು 1:79

1448

ಲೂಕನು 2:21

ಆ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅರುಣೋದಯವು ಉಂಟಾಗಿ,
79 ಅದು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲಯೂ, ಮರಣಾಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ನಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಡಿಸುವುದು.”
80 ಆ
ಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾದನು. ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದವರೆಗೂ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು.

2
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಜನನವೂ
1 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಜನಗಣತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆ ಯು
ಚಕ್ರ ವತಿರ್ ಾದ ಔಗುಸ್ತನಿಂದ ಹೊರಟಿತು. 2 ಇದು ಕುರೇನ್ಯ ನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಡೆದ
ದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿ. 3 ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಣತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟರು. 4-5
ೕಸೇಫನು ಸಹ ಾನು ಾವೀದನ ಮನೆತನದವನೂ, ಗೋತ್ರ ದವನೂ ಆಗಿದ್ದದರಿಂದ
ಹೆಸರು ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದ ಾಗೂ ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದ ಮರಿಯಳ
ಸಂಗಡ ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಯ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಾವೀದನೂರಿಗೆ ಹೋದರು. 6 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರ ಸವಕೆ್ಕ ದಿನತುಂಬಿತು.
7 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನು್ನ ಹೆತು್ತ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಛತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಾರಣ
ಅವನನು್ನ ಗೋದಲಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿದಳು.
ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನು್ನ ಕುರುಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕುರುಬರು ಹೊಲದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರ ಾಗಿ,
9 ಕತರ್ನ ದೂತನೊಬ್ಬ ನು ಬಂದು ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಕತರ್ನ ಪ್ರ ಭೆಯು ಅವರ ಸುತ್ತಲು
10 ಆ ದೂತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,
ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು; ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿದರು.
ಕೇಳಿರಿ; ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
11 ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾವೀದನೂರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ. 12 ಅದರ ಗುರುತೇನಂದರೆ, ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ಕೂಸು ಗೋದಲಿಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಾಣುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13-14 ಫಕ್ಕನೆ ಆ ದೂತನ ಸಂಗಡ ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ
ಸೈ ನ ್ಯ ದವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,
“ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ,
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಲಿದ ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಸ ಾ ಾನ”
ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಹೇಳಿದರು.
15 ದೇವದೂತರು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಕುರುಬರು,
“ ಾವು ಈಗಲೇ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕತರ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 16 ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮರಿಯಳನೂ್ನ
ೕಸೇಫನನೂ್ನ ಗೋದಲಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಆ ಕೂಸನೂ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 17 ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅವರು ಆ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ
ಾತನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
18 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ, ತಮಗೆ ಕುರುಬರು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 19 ಆದರೆ
ಮರಿಯಳು ಆ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 20 ಕುರುಬರು
ತಮಗೆ ದೂತರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
8ಆ

ಯೇಸುವಿನ ಾಮಕರಣ ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದು್ದ
ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಆ ಕೂಸನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ದೇವದೂತನು ಅದೇ ಹೆಸರನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು.
21
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ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, “ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡೆ ಾ್ಲ ಕತರ್ನಿಗೆ ಮೀಸಲೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, ಅವರು ಆ
ಕೂಸನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ
ಕತರ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅವರು “ಒಂದು
ೕಡಿ ಬೆಳವಕಿ್ಕಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಅಥ ಾ
25
ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ” ಬಲಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸಿಮೆ
ೕನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನೀತಿವಂತನೂ ದೇವಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವವನು
ಾ ಾಗ ಬರುವನೋ ಎಂದು ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು ಮತು್ತ ಆತನು
26 ಇದಲ್ಲದೆ, ಕತರ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾಣುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ದೈ ೕಕಿ್ತ ಉಂಟಾಗಿತು್ತ.
27 ಇವನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆಗ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮಗು ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಮಗುವನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ ತರಲು,
28 ಸಿಮೆ
ೕನನು ಆ ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ,
29 “ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು;
ಈಗ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು.
30-31 ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ
ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.
32 ಆತನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೀತಿರ್” ಅಂದನು.
33 ಆ
ಮಗುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಈ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಅದರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲು, 34 ಸಿಮೆ
ೕನನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಇಗೋ,
ಈತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬೀಳುವುದಕೂ್ಕ, ಅನೇಕರು ಏಳುವುದಕೂ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿರುವನು
ಮತು್ತ ಜನರು ವಿರೋಧಿಸಿ ಾತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಗುರು ಾಗಿರುವನು; 35 ಹೀಗೆ ಬಹುಜನರ ಹೃ ದಯದ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಾಗುವವು; ಈ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಈತನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮನಸಿ್ಸ ಗಂತೂ ಅಲಗು ಾಟಿದಂತೆ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
36 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಸೇರನ ಕುಲದ ಫನುವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ
ಬಹಳ ಮುಪಿ್ಪ ನವಳು. ಮದುವೆ ಾಗಿ ಏಳು ವಷರ್ ಗಂಡನ ಕೂಡ ಸಂ ಾರ ಾಡಿ ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದಳು,
37 ಅವಳು ಎಂಭತು್ತ ಾಲು್ಕ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದೆ ಉಪ ಾಸ
ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದ ಾತಿ್ರ ಹಗಲೂ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 38 ಆಕೆ ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ದೇವರಿಂ ಾದ ಉಪ ಾರವನು್ನ ನೆನಸಿ ಕೊಂ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ
ಾರೈ ಸುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವವ ಾದಳು. 39 ಇತ್ತ ಾಗಿ ಅವರು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ನಜರೇತೆಂಬ
ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
40 ಆ ಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾದನು; ಮತು್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಕೃ ಪೆ ಇತು್ತ.
22-23

ಾಲಕ ಾದ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂ ಾಷಿಸಿದು್ದ
ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಪ್ರ ತಿವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
42 ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಅವರು ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 43 ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಾಲಕ ಾದ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ, 44 ಆತನು
ಾತಿ್ರಕರ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ, ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ನಂತರ
41
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ಬಂಧು ಾಂಧವರಲಿ್ಲಯೂ ಪರಿಚಿತರಲಿ್ಲಯೂ ಹುಡು ಾಡಿ,
ಆತನನು್ನ
ಾಣದಿ ಾ್ದಗ ತಿರುಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. 46 ಮೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕಂಡರು. ಆತನು ಬೋಧಕರ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡು ಾ್ತ
47 ಆತನು ಆಡಿದ
ಇದ್ದನು.
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಬುದಿ್ಧಗೂ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 48 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾದರು; ಮತು್ತ ಆತನ ಾಯಿಯು,
“ಕಂ ಾ, ನೀನು ನಮಗೆ
ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಾನೂ ಎಷೊ್ಟೕ ತಳಮಳಗೊಂಡು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 49 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿದೆ್ದೕಕೆ?
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾದವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
50 ಆದರೆ ಆತನು ಹೇಳಿದ
ಾತಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವರು ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 51 ಬಳಿಕ ಆತನು ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಾಯಿಯು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಳು.
52 ಯೇಸು
ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ದೇಹಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬಂದನು; ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮತು್ತ
ಮನುಷ ್ಯರ ಕೃ ಪೆಯು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗು ಾ್ತ ಬಂದಿತು.

3
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಉಪದೇಶ
ಮ ಾ್ತ 3:1-12; ಾಕರ್ 1:1-8;
ೕ ಾ 1:19-28
1 ಚಕ್ರ ವತಿರ್
ಾದ ತಿಬೇರಿಯನು ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದ ಹದಿನೈ ದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನು
ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯೂ, ಹೆರೋದನು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಉಪ ಾಜನೂ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಇತು ಾಯ ತ್ರಕೋನೀತಿ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಉಪ ಾಜನೂ, ಲುಸನ್ಯ ನು ಅಬಿಲೇನೆಗೆ ಉಪ ಾಜನೂ
ಆಗಿರುವಲಿ್ಲ 2 ಅನ್ನ ನು ಮತು್ತ ಾಯಫನೂ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾನನಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. 3 ಆತನು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ, ನೀವು ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾರಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 4-6 ಇದು ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಾತಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಾತು ಏನೆಂದರೆ,
“ ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಾಡಿರಿ.
ಎ ಾ್ಲ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು,
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು,
ಡೊಂ ಾಗಿರುವಂಥದು ನೆಟ್ಟ ಾಗುವುದು,
ಕೊರಕ ಾದ ಾರಿಗಳು ಸಮ ಾಗುವವು.
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ ದೇವರಿಂ ಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾಣುವರು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವದೆ” ಎಂಬುದೇ.
7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ೕ ಾನನು ತನಿ್ನಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಬಂದ ಜನರ
ಗುಂಪಿಗೆ, “ಎಲೈ ಸಪರ್ಸಂತತಿಯವರೇ, ಮುಂದೆ ಾಣಬರುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಕೊಟ್ಟವ ಾರು? 8 ಾ ಾದರೆ ಾನ ಾಂತರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಫಲಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ.
‘ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ’ ಎಂದು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಬಲ್ಲ ನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಈಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ
ಕೊಡಲಿ ಾಕಿಯದೆ; ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ ಆ ಗುಂಪಿನವರು, “ ಾ ಾದರೆ ಾವೇನು
ಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 11 ಆತನು, “ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ;
ಆ ಾರವುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 12 ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾರರು ಸಹ
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ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದು, “ಗುರುವೇ, ಾವೇನು
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಲು, 13 ಆತನು, “ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 14 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಸಹ ಬಂದು, “ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಬೆದರಿಸಿ ದುಡು್ಡ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಸುಳು್ಳದೂರು
ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲಿ್ಲ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರು ಬರಬೇ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುವವ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ೕ ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇವನೇ ಆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿರಬಹುದೋ ಏನೋ ಎಂದು ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲು, 16
ೕ ಾನನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ ಾನಂತೂ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವವನು; ಆದರೆ ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಕೆರಗಳ ಾರನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ
ಾನು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ.
ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುವನು. 17 ಆತನು
ರವನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲಯ ಾಶಿಯನು್ನ ತೂರಿ
ಹಸನು ಾಡಿ ಗೋದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವನು. ಹೊಟ್ಟ ನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
18 ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕ
ಾತುಗಳಿಂದ ಆತನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆದರೆ ಉಪ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ,
ಾನು
ಾಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ
ೕ ಾನನಿಂದ
ಗದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದರಿಂದ, 20 ಆತನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡನು.
ಯೇಸುವಿನ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಮ ಾ್ತ 3:13-17; ಾಕರ್ 1:9-11
21 ಜನರೆ ಾ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಯೇಸು ಸಹ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ ಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು 22 ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ದೇ ಾ ಾರ ಾಗಿ ಾರಿ ಾಳದ ಾಗೆ
ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದನು. ಆಗ, “ನೀನು ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ
ಾಣಿಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತು.
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಂ ಾವಳಿ
ಯೇಸು ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆತನು ಜನರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನ ಮಗನು.
ೕಸೇಫನು ಹೇಲಿಯನ ಮಗನು; 24 ಹೇಲಿಯನು
ಮ ಾ್ಥತನ ಮಗನು; ಮ ಾ್ಥತನನು ಲೇವಿಯ ಮಗನು; ಲೇವಿಯನು ಮೆಲಿ್ಖಯನ ಮಗನು; ಮೆಲಿ್ಖಯನು
ಯ ಾ್ನಯನ ಮಗನು; 25 ಯ ಾ್ನಯನು
ೕಸೇಫನ ಮಗನು;
ೕಸೇಫನು ಮತ್ತಥೀಯನ ಮಗನು;
ಮತ್ತಥೀಯನು ಆ ೕಸನ ಮಗನು; ಆ ೕಸನು ನಹೂಮನ ಮಗನು; ನಹೂಮನು ಎಸಿ್ಲಯ ಮಗನು;
ಎಸಿ್ಲಯನು ನ ಾ್ಗಯನ ಮಗನು; ನ ಾ್ಗಯನು ಮ ಾಥನ ಮಗನು; 26 ಮ ಾಥನು ಮತ್ತಥೀಯನ
ಮಗನು; ಮತ್ತಥೀಯನು ಶಿಮೀಯನ ಮಗನು; ಶಿಮೀಯನು
ೕಸೇಖನ ಮಗನು;
ೕಸೇಖನು
ಯೂದನ ಮಗನು; ಯೂದನು
ೕ ಾನನ ಮಗನು; 27
ೕ ಾನನು ರೇಸನ ಮಗನು; ರೇಸನು
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮಗನು, ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನು ಸಲಥಿಯೇಲನ ಮಗನು; ಸಲಥಿಯೇಲನು ನೇರಿಯನ ಮಗನು;
28 ನೇರಿಯನು ಮೆಲಿ್ಖಯನ ಮಗನು; ಮೆಲಿ್ಖಯನು ಅದಿ್ದಯನ ಮಗನು; ಅದಿ್ದಯನು ಕೋ ಾಮನ ಮಗನು;
ಕೋ ಾಮನು ಎಲ್ಮ ಾಮನ ಮಗನು; ಎಲ್ಮ ಾಮನು ಏರನ ಮಗನು; 29 ಏರನು ಯೆಹೋಷುವನ ಮಗನು;
ಯೆಹೋಷುವನು ಎಲಿಯೇಜರನ ಮಗನು; ಎಲಿಯೇಜರನು
ೕರೈ ಮನ ಮಗನು;
ೕರೈ ಮನು
ಮ ಾ್ಥತನ ಮಗನು; ಮ ಾ್ಥತನು ಲೇವಿಯನ ಮಗನು; 30 ಲೇವಿಯನು ಸಿಮಿ
ೕನನ ಮಗನು;
ಸಿಮಿ
ೕನನು ಯೂದನ ಮಗನು; ಯೂದನು
ೕಸೇಫನ ಮಗನು;
ೕಸೇಫನು
ೕ ಾಮನ
ಮಗನು;
ೕ ಾಮನು ಎಲಿಯಕೀಮನ ಮಗನು; 31 ಎಲಿಯಕೀಮನು ಮೆಲೆ ಾನ ಮಗನು;
ಮೆಲೆ ಾನು ಮೆನ್ನ ನ ಮಗನು; ಮೆನ್ನ ನು ಮ ಾ್ತಥನ ಮಗನು; ಮ ಾ್ತಥನು ಾ ಾನನ ಮಗನು;
23
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ಾ ಾನನು ಾವೀದನ ಮಗನು;
ಾವೀದನು ಇಷಯನ ಮಗನು; ಇಷಯನು ಓಬೇದನ ಮಗನು;
ಓಬೇದನು ಬೋವಜನ ಮಗನು; ಬೋವಜನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ಮಗನು; ಸಲೊ್ಮೕನನು ನಹಶೋನನ ಮಗನು;
33 ನಹಶೋನನು ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನ ಮಗನು; ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು ಅದಿ್ಮ ನನ ಮಗನು; ಅದಿ್ಮ ನನು ಆನೈ ರ್ಯನ
ಮಗನು; ಆನೈ ರ್ಯನು ಎಸೊ್ರ ೕನನ ಮಗನು; ಎಸೊ್ರ ೕನನು ಪೆರೆಚನ ಮಗನು; 34 ಪೆರೆಚನು ಯೂದನ
ಮಗನು; ಯೂದನು
ಾಕೋಬನ ಮಗನು;
ಾಕೋಬನು ಇ ಾಕನ ಮಗನು; ಇ ಾಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಮಗನು; ಅಬ್ರ ಾಮನು ತೇರನ ಮಗನು; ತೇರನು ಾಹೋರನ ಮಗನು; 35 ಾಹೋರನು ಸೆರೂಗನ
ಮಗನು; ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನ ಮಗನು; ರೆಗೂವನು ಪೆಲೆಗನ ಮಗನು; ಪೆಲೆಗನು ಹೇಬೆರನ ಮಗನು;
ಹೇಬೆರನು ಾಲನ ಮಗನು; 36 ಾಲನು ಕಯಿ ಾನನ ಮಗನು; ಕಯಿ ಾನನು ಅಫರ್ ಾದನ ಮಗನು;
ಅಫರ್ ಾದನು ಶೇಮನ ಮಗನು; ಶೇಮನು ನೋಹನ ಮಗನು; ನೋಹನು ಾಮೆಕನ ಮಗನು;
37 ಾಮೆಕನು ಮೆತೂಷಲನ ಮಗನು; ಮೆತೂಷಲನು ಹನೋಕನ ಮಗನು; ಹನೋಕನು ಯೆರೆದನ
ಮಗನು; ಯೆರೆದನು ಮಹಲಲೇಲನ ಮಗನು; ಮಹಲಲೇಲನು ಕಯಿ ಾನನ ಮಗನು; 38 ಕಯಿ ಾನನು
ಎನೋಷನ ಮಗನು; ಎನೋಷನು ಸೇಥನ ಮಗನು; ಸೇಥನು ಆ ಾಮನ ಮಗನು ಆ ಾಮನು ದೇವರ
ಮಗನು.

4

ಯೇಸುವಿನ ಶೋಧನೆ
ಮ ಾ್ತ 4:1-11; ಾಕರ್ 1:12,13
1 ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಂದ,
2 ನಲವತು್ತ ದಿನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತ, ಸೈ ಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಆತನು
ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿ ಾಯಿತು.
3 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ರೊಟಿ್ಟ
ಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
4 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ‘ಮನುಷ ್ಯ ನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ
ಾತ್ರ ದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬರೆದದೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
5 ಬಳಿಕ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಎತ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 6 “ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಇವುಗಳ ವೈ ಭವವನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು; ಇದೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; 7 ನೀನು ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, ಆತನೊಬ್ಬ ನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೈ ಾನನು ಆತನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಪುರದ
ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಧುಮುಕು. 10 ‘ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು; 11 ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಲು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ
ಅವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸ ಾರದೆಂದು’ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು.
13 ಹೀಗೆ ಸೈ ಾನನು ಾ ಾ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 4:12-17; ಾಕರ್ 1:14,15
14 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು;
ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು. 15 ಆತನು ಅವರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು.
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ನಜರೇತಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 13:53-58; ಾಕರ್ 6:1-6
16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು ಾನು ಬೆಳೆದುಬಂದ ಊ ಾದ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು, ತನ್ನ ಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎದು್ದ ನಿಂತನು.
17 ಆಗ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬರೆದ ಗ್ರ ಂಥದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಆತನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿ ಆತನು ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಾಗವನು್ನ ಕಂಡು ಓದಿದನು; ಅಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ,
18 “ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೆ,
ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವನು.
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಮತು್ತ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಬರುವುದಕೂ್ಕ
ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ
19 ಕತರ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭವಷರ್ವನು್ನ ಪ್ರ ಚಾರಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”
20 ಅದನು್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಸೇವಕನ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಿ್ದದವರೆಲ್ಲರ ಕಣು್ಣಗಳೂ ಆತನ ಮೇಲಿರ ಾಗಿ, 21 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ಹೊತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವಲಿ್ಲ ಈ ವೇದೋಕಿ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ, 22 ಎಲ್ಲರು
ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿ ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಇಂ ಾದ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಇವನು
ೕಸೇಫನ ಮಗನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ‘ವೈ ದ ್ಯ ನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ
ಾಸಿ ಾಡಿಕೋ’ ಎಂಬ ಾದೆಯನು್ನ
ನನಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ಹೇಳಿ; ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ,
ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 24
ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ
ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಕೇಳಿರಿ, ಎಲೀಯನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಾರದೆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಾಲ ಉಂಟಾ ಾಗ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನಲೆ್ಲೕ ಅನೇಕ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದದು್ದ ನಿಜ; 26 ಆದರೆ ಅವ ಾರ ಬಳಿಗೂ ದೇವರು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸದೆ, ಸೀದೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸರೆಪ್ತ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಗೆ ಾತ್ರ ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 27 ಮತು್ತ ಎಲೀಷನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೊಳಗೆ ಅನೇಕ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇ ಾ್ದಗೂ್ಯ, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಶುದ್ಧ ಾಗದೆ ಸಿರಿಯ ದೇಶದವ ಾದ ಾ ಾನನು
ಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಾದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28

ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು, 29 ಎದು್ದ
ಆತನನು್ನ ಊರಹೊರಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಊರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಗೆ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 30 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ನಡೆದು ತನ್ನ
ಾಡಿಗೆ ಾನು ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಯೇಸು ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಾಕರ್ 1:21-28
31 ಬಳಿಕ ಆತನು ಘಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಕಪೆ ೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರಲು, 32 ಆತನ
ಾತು ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಆತನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 33-34 ಆ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು.
ಆತನು, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆ ಾ?
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ” ಎಂದು
ೕ ಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 35 ಯೇಸು
ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ಸುಮ್ಮ ನಿರು, ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು” ಎನ್ನ ಾಗಿ ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ
ಬೀಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರು ಬೆರ ಾಗಿ, “ಇದೆಂಥ
ಾ ಾಗಿರಬಹುದು? ಈತನು ಅಧಿ ಾರದಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡು ಾ್ತನೆ,
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ಅವು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ ಊರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿತು.
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ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

37

ಮತು್ತ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು

ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:14-17; ಾಕರ್ 1:29-34
38 ಆತನು ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದೆದು್ದ ಸೀ
ೕನನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಸೀ ೕನನ ಅತೆ್ತಯು
ವಿಪರೀತ ಜ್ವರದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ; ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
39 ಆತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತು
ಾಗಿ, ಜ್ವರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗೆಂದು ಗದರಿಸಲು; ಅದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಎದು್ದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದಳು.
40 ಸಂಜೆ
ಾದಂತೆ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರತರಲು;
ಆತನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 41 ದೆವ್ವ ಗಳು ಸಹ, ನೀನು
ದೇವಕು ಾರನು ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ, ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. ಆತನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೆ
ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡದಂತೆ ಗದರಿಸಿದನು.
42 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೊರಟು ನಿಜರ್ನ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು; ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಅವರು
ಆತನನು್ನ ತಡೆದರು. 43 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೇರೆ
ಊರುಗಳಿಗೂ ಾರಿ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ; ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
44 ಬಳಿಕ ಆತನು ಯೂ ಾಯ ದೇಶದ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
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ಯೇಸು ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಆಯೆ್ಕ

ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ

ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಗೆನೆಜರೇತ್ ಸರೋವರದ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದು ನೂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಯೇಸು ಆ ಸರೋವರದ
ದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ಬೆಸ್ತರು ಅವುಗ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ, ಸೀ ೕನನ ದೋಣಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಹತಿ್ತ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕೆ್ಕ
ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೋಣಿ
ಳಗಿಂದಲೇ
ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದನು. 4 ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೀ ೕನನಿಗೆ,
“ಆಳ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿ ಮೀನುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಅದಕೆ್ಕ ಸೀ
ೕನನು, “ಗುರುವೇ, ಾವು ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದನು. 6 ಅವರು ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳು
ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಿ್ತದವು. 7 ಆಗ ಅವರು
ಮತೊ್ತಂದು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರನೂ್ನ ಕರೆದು, ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಸನೆ್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂದು ಆ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೀನುಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಲು, ಅವು ಮುಳುಗುವ
ಾ ಾದವು. 8 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ
ಣ ಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು
ಾ ಾತ್ಮ ನು; ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು” ಅಂದನು.
9 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. 10 ಸೀ ೕನನ ಸಂಗಡಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರೂ ಾಗೆಯೇ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಸೀ ೕನನಿಗೆ, “ಅಂಜಬೇಡ, ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತ ಾಗಿರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ
ತಂದು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
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ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:1-4; ಾಕರ್ 1:40-45
12 ಆತನು ಒಂ ಾನೊಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಮೈ ಯೆ ಾ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗ ತುಂಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 13 ಆತನು ಕೈ ನೀಡಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು, ಶುದ್ಧ ಾಗು” ಅಂದನು.
ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಕುಷ್ಠವು ಾಸಿ ಾಯಿತು. 14 ಆಗ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ;
ಆದರೆ ಹೋಗಿ
ಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ
ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿರುವ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ನಿನ್ನ
ಶು ಾ್ಧಚಾರವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಾ
ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 15 ಆದರೂ
ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹಬಿ್ಬತು, ಮತು್ತ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ, ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ರೋಗರುಜಿನಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. 16 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಜನರಿಂದ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಜರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸು ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:1-8; ಾಕರ್ 2:1-12
17 ಒಮೆ್ಮ ಆತನು ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರಲು ಗಲಿ ಾಯ ಮತು್ತ ಯೂ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಮಗಳಿಂದಲೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯರೂ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೂ ಆತನ ಹತಿ್ತರ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಗುಣ ಾಡುವ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ. 18 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಒಬ್ಬ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ದೋಲಿಯಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು. 19 ಜನರ
ಗುಂಪು ದಟ್ಟ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಣದೆ ಮನೆಯ
ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಹಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನನು್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ
ಇಳಿಸಿದರು. 20 ಯೇಸು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ”
ಅಂದನು.
21 ಅದಕೆ್ಕ ಆ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರೂ, “ದೇವದೂಷಣೆಯ
ಾತ ಾಡುವ ಇವನು
ಎಷ್ಟರವನು?
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ದೇವರೊಬ್ಬ ನಿಂದ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
22 ಆದರೆ ಅವರು
ಾಗಂದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಯೇಸುವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ
23
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದೇನು?
ಾವುದು ಸುಲಭ?
ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ
ಅನು್ನವುದೋ? ಎದು್ದ ನಡೆ ಅನು್ನವುದೋ? 24 ಆದರೆ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ಾನು ಮಲಗಿದ್ದ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 26 ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ
ಅವರು ಭಯ ಹಿಡಿದವ ಾಗಿ, “ ಾವು ಈ ಹೊತು್ತ ಅಪೂವರ್ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕಂಡೆವು” ಅಂದರು.
ಯೇಸು ಲೇವಿಯನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:9-13; ಾಕರ್ 2:13-17
27 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಹೊರಟು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಲೇವಿಯೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಸುಂಕದವನನು್ನ ಕಂಡು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು, 28 ಅವನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. 29 ತರು ಾಯ ಲೇವಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿರಲು, ಸುಂಕದವರೂ ಇತರರೂ ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 30 ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಫರಿ ಾಯರು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಂಥಕೆ್ಕ
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ಸೇರಿದ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗೊಣಗುಟು್ಟ ಾ್ತ, “ನೀವು ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಊಟ ಾಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ೕಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ವೈ ದ ್ಯ ನು
ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ, ೕಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು; 32 ಾನು ನೀತಿವಂತರನ್ನಲ,್ಲ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಉಪ ಾಸದ ಕುರಿ ಾದ ವಿಚಾರಣೆ
ಆತನಿಗೆ, “
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪದೇಪದೇ ಉಪ ಾಸದಿಂದ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಇರು ಾ್ತರೆ; ಅದರಂತೆ ಫರಿ ಾಯರ ಶಿಷ ್ಯರೂ
ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ
ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮದಲಿಂಗನು ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಇರುವಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಾಸವಿರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದೀತೇ? 35 ಆದರೆ ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ
ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲದಲೆ್ಲ ಅವರು ಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
36 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಸಹ ಹೇಳಿದನು, ಅದೇನೆಂದರೆ, “
ಾರೂ ಹೊಸ ವಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ
ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳೇ ವಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾ್ಯ ಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ, ಹಚಿ್ಚದರೆ ಆ ಹೊಸದನು್ನ ಹರಿದು
ಕೆಡಿಸಿದ ಾ ಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದರಿಂದ ಹರಿದು ಹಚಿ್ಚದ ಾ್ಯ ಪೆಯು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಒಪು ್ಪವದೂ
ಇಲ್ಲ. 37 ಮತು್ತ ಹಳೇ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಾರೂ ಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆ
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವು ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳೂ ಒಡೆದು ಹೋಗುವವು.
38 ಆದರೆ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಡತಕ್ಕದು್ದ. 39 ಇದಲ್ಲದೆ ಹಳೇ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದವನು ಹೊಸದು ಬೇಕು ಅನು್ನವುದಿಲ್ಲ, ‘ಹಳೆಯದೇ ಉತ್ತಮ’ ಅನು್ನವನು.”
33 ಅವರು

6
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಕುರಿ ಾದ ವಿಚಾರಣೆ
ಮ ಾ್ತ 12:1-8; ಾಕರ್ 2:23-28
1 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈ ರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸಕಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ಾಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 3 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವೀದನು
ಮತು್ತ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಹಸಿದಿ ಾ್ದಗ, ಆತನು ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ೕ?
4 ಅವನು ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾಜಕರು
ಾತ್ರ ವೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರೂ ತಿನ್ನ ಾರದ
ನೈ ವೇದ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನೂ ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿ, 5 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
6

ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ

ಮತೊ್ತಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ
ಬಲಗೈ ಬತಿ್ತದವನೊಬ್ಬ ನು ಇದ್ದನು. 7 ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ
ೕಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದು ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ನಡುವೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎದು್ದಬಂದು
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒಂದು ಾತು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವುದನು್ನ
ಾಡುವುದು ಾ್ಯಯ? ಮೇಲನು್ನ
ಾಡುವುದೋ ಅಥ ಾ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡುವುದೋ?
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ ಅಥ ಾ
ಾಳು ಾಡುವುದೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿ, 10 ಸುತ್ತಲೂ
ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಾಗೆಯೇ
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ಾಡಿದನು, ಕೈ ಾಸಿ ಾಯಿತು.
ಾಡೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
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ಆದರೆ ಅವರು ಕೊ್ರ ೕಧಭರಿತ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 10:1-4; ಾಕರ್ 3:13-19
12 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಲು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾತಿ್ರ ಯೆ ಾ್ಲ ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು. 13 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಲಿ್ಲ
14 ಅವರು
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನು.
ಾ ಾರೆಂದರೆ, ಆತನಿಂದ ಪೇತ್ರ ನೆಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಸೀ ೕನ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರ ಯ,
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, 15 ಮ ಾ್ತಯ, ತೋಮ, ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬ, ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಂಡ ಸೀ ೕನ, 16 ಾಕೋಬನ ಮಗ ಾದ ಯೂದ, ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ದೊ್ರ ೕಹಿ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದ.
ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ ಾಗೂ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 4:23-25
17 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಸಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತನು. ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಯೂ ಾಯದಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ, ತೂರ್, ಸೀದೋನ್
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕ ಾವಳಿತೀರದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಮ ಾಸಮೂಹವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದಿ್ದತು. 18 ಆ
ಜನರು ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಬಂದಿದ್ದರು. ದೆವ್ವಪೀಡಿತರು ಸಹ ಬಂದು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದರು. 19 ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾಸಿ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ, ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಆತನನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಟ್ಟರು.
ಯೇಸುವಿನ ಪವರ್ತದ ಪ್ರ ಸಂಗ
ಮ ಾ್ತ 5:1-12,38-48; 7:1-5,12,16-20,24-27
20 ತರು ಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ಬಡವ ಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮದೇ.
21 ಈಗ ಹಸಿದಿರುವವ ಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ನಿಮಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ ಾಗುವುದು.
ಈಗ ಅಳುವವ ಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ನೀವು ನಗುವಿರಿ.
22 “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಿ ಾ್ಕರ
ಾಕಿ ನಿಂದಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. 23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ, ಕುಣಿ ಾಡುವಿರಿ;
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕು್ಕವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಜನರ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.
24 “ಆದರೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನಿಮ್ಮ ಸುಖವು ಈ ಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಂದದೆ.
25 ಈಗ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ಹಸಿಯುವಿರಿ.
ಈಗ ನಗುವವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅಳುವಿರಿ.
26 “ಜನರೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಹೊಗಳಿದ್ದರು.
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“ಕೇಳುವವ ಾದ ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಹಗೆ ಾಡುವವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಿರಿ; 28 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶಪಿಸುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ನಿಂದಿಸುವವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. 29 ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೆನೆ್ನಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ
ತೋರಿಸು; ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಒಳಂಗಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡ.
30 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡು; ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡೆಂದು
ಕೇಳಬೇಡ. 31 ಜನರು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರೋ, ಅಂಥದನೆ್ನೕ ನೀವು
ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ.
32 “ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ತೋರಿಸುವವರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದೀತು?
ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ತಮಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ತೋರಿಸುವವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. 33 ನಿಮಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡುವವರಿಗೇ
ನೀವು ಉಪ ಾರ ಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದೀತು? ಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಾಗೆ ಾಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
34
ಾಲತೀರಿಸುವುರೆಂದು ನಿರೀ ಸಿ ನೀವು ಅಂಥವರಿಗೆ ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ
ಬಂದೀತು?
ಾಪಿಷ್ಠರೂ ಸಹ ಾವು ಕೊಟ್ಟಷು್ಟ ತಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು ಾಲ ಕೊಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.
35 ನೀ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಿರಿ.
ಏನನೂ್ನ ನಿರೀ ಸದೆ
ಾಲಕೊಡಿರಿ. ಹೀಗೇ ಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲಸಿಕು್ಕವುದು ಮತು್ತ ನೀವು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ
ಮಕ್ಕ ಾಗುವಿರಿ. ದೇವರು ಉಪ ಾರನೆನಸದವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಉಪ ಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 36 ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀವೂ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
27

“ಇದಲ್ಲದೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ತೀ ಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನೂ್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಆಗ
ನಿಮಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 38 ಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಅದುಮಿ, ಅ ಾ್ಲಡಿಸಿ,
ತುಂಬಿತುಳುಕುವಂತೆ, ಅಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಿಗಿಗೆ ಾಕುವರು. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ
ಅಳೆದುಕೊಡುವರು” ಅಂದನು.
39 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ
ಾರಿ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕದೀತೇ? ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರಲ್ಲವೆ. 40 ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶಿಷ ್ಯ ನು
ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ; ಆದರೆ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕಲಿತವ ಾದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಂ ಾಗಿರುವನು.
37

41 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ
ೕಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ
ಅಣುವನು್ನ ಗಮನಿಸುವುದೇಕೆ? 42 ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನಿಗೆ, ‘ಅಣಾ್ಣ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಹೇ ಾದೀತು? ಕಪಟಿಯೇ,
ದಲು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನಿಂದ ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಕೋ, ಆ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣ ನೊಳಗಿನ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಾಣಿಸುವುದು. 43 ಒಳೆ್ಳಯ
ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಾಗೆಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
44 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮರದ ಗುಣವು ಅದರ ಫಲದಿಂದಲೇ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ
ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳಿ್ಳ ಗಿಡದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
45 ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಹೃ ದಯವೆಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ತರು ಾ್ತನೆ;
ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತರು ಾ್ತನೆ; ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಾಯಿಂದ
ಹೊರಡುವುದು.
46 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ‘ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ’ ಎಂದು ಕರೆದು
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಾಡದೆ
ಇರುವುದೇಕೆ? 47 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವನು
ಅಂಥವನಿಗೆ ಸ ಾನನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 48 ಅವನು ಆಳ ಾಗಿ ಅಗೆದು, ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿ ಮನೇ ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಸ ಾನನು. ಹೊಳೆಬಂದು ಪ್ರ ಾಹವು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂ
ಅದು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರ ಾಹವು ಅದನು್ನ ಅ ಾ್ಲಡಿಸ ಾರದೆ ಹೋಯಿತು. 49 ಆದರೆ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದಿರುವವನು ಅಸಿ್ತ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮನೇ
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ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಸ ಾನನು. ಪ್ರ ಾಹವು ಅದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ ಮತು್ತ ಅದರ
ಾಶನವು ವಿಪರೀತ ಾಗಿತು್ತ.”

7
ಯೇಸು ಶ ಾಧಿಪತಿಯ ಆಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:5-13
1 ಆತನು ತನ್ನ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ
ಬಂದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ದಂಡಿನ ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಒಬ್ಬ ಆಳು ೕಮವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವ ಾಗಿದ್ದನು.
3 ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಆಳನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ನಿನಿ್ನಂದ ಇಂಥ ಉಪ ಾರ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಅವನು
ೕಗ್ಯ ನು, 5 ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವನು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು, 6 ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. ಆತನು ಇನೂ್ನ ಮನೆಗೆ ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ
ದೂರವಿರು ಾಗಲೇ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಕತರ್ನೇ, ತೊಂದರೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಷು್ಟ
ೕಗ್ಯ ತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. 7 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ
ೕಗ್ಯ ನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಾತು ಹೇಳಿದರೆ
ಾಕು, ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದು. 8 ಾನು ಸಹ ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಅಧಿ ಾರದ ಕೆಳಗಿರುವವನು; ನನ್ನ ಕೈ
ಕೆಳಗೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ‘ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ‘ ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಬರು ಾ್ತನೆ; ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ‘ಇಂಥಿಂಥದನು್ನ ಾಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದನು.
9 ಯೇಸು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತರುವ ಗುಂಪನು್ನ
ನೋಡಿ, “ ಾನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಲೂ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 10 ತರು ಾಯ ಆ ಶ ಾಧಿಪತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಆಳು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.
ಯೇಸು ವಿಧವೆಯ ಮಗನನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಆತನು ಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಮತು್ತ ಬಹುಜನರು ಹೋದರು. 12 ಆತನು ಊರು ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು;
ಆಕೆಯು ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಊರಿನವರು ಅನೇಕರಿದ್ದರು. 13 ಕತರ್ನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ, “ಅಳಬೇಡ” ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿ, 14 ಚಟ್ಟದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು
ಹೊತು್ತಕೊಂಡವರು ನಿಂತರು. ಆಗ ಆತನು, “ ೌವನಸ್ಥನೇ, ಏಳು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
15 ಅನು್ನತ್ತಲೇ ಸತಿ್ತದ್ದವನು ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸು ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 16 ಎಲ್ಲರು ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ, “ಮ ಾಪ್ರ ಾದಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ,
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು. 17 ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬತು.
11

ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ ಾತಿಗೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 11:2-19
18
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, 19 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ
ಕರೆದು, “ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಾವು ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕತರ್ನನು್ನ
ಕೇಳಲು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
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ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ‘ಬರಬೇ ಾದವನು ನೀನೋ ಅಥ ಾ ಾವು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ
ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕೋ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು.
21 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಅನೇಕರನು್ನ ರೋಗ,
ಾಯಿಲೆ, ದೆವ್ವ ಇಂಥವುಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತ ಾದವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣ ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
22 ಹೀಗಿರಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಡು ಕೇಳಿದವುಗಳನು್ನ
ೕ ಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ; ಕುರುಡರು ನೋಡು ಾ್ತರೆ, ಕುಂಟರು ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಾಗು ಾ್ತರೆ, ಕಿವುಡರು
ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಸತ್ತವರು ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಾರಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ. 23 ನನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂಶಯಪಡದವನೇ ಧನ್ಯ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಆತನು
ೕ ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಜನರ
ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ಾಳಿಯಿಂದ ಅ ಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? 25 ಅಲ್ಲ ಾದರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ನಯ ಾದ
ಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡ ಮನುಷ ್ಯ ನನೊ್ನೕ? ಶೋ ಾಯ ಾನ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿ ಭೋಗದಲಿ್ಲ
ಾಳುವವರು ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 26 ಾ ಾದರೆ ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ಪ್ರ ಾದಿಯನೊ್ನೕ?
ೌದು, ಪ್ರ ಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
27 ‘ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಹೋಗುವ
ಾರಿಯನು್ನ ಅವನು
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು,’ ಎಂದು
ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದದೆ
ೕ, ಆ ಪುರುಷನು ಅವನೇ.
28 ಸಿ್ತ ೕಯರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ
ೕ ಾನನಿಗಿಂತ ಮ ಾಪುರುಷನು ಒಬ್ಬ ನೂ ಹುಟಿ್ಟಲ,್ಲ ಅದರೂ
್ರ
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು” ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
29
ೕ ಾನನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ಸುಂಕದವರೂ ಸಹ ಆತನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ದೇವರು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 30 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯರೂ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೂ ಅವನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿ ಾದ
ದೈ ವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.
31 ಯೇಸು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ, “ಈ ಾಲದ ಜನರನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿ?
32 ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ‘ ಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಅವರು
ಾರನು್ನ ಹೋಲು ಾ್ತರೆ?
ಕೊಳಲೂದಿದೆವು, ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ; ಗೋ ಾಡಿದೆವು, ನೀವು ಅಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೋಲು ಾ್ತರೆ. 33 ಏಕೆಂದರೆ ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ;
ಅವನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿನ್ನದವನು, ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯದವನು; ನೀವು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದದೆ’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
34 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ, ಆತನು ಅನ್ನ
ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು,
‘ಇಗೋ, ಈತನು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕನು, ಕುಡುಕನು, ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠರ ಗೆಳೆಯನು’ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
35 ಆದರೆ ಾನ ಾದರೋ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಮಥರ್ನೆ ಪಡೆದದೆ” ಅಂದನು.
20

ಯೇಸು ದು ಾಚಾರಿಣಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದು್ದ
ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಆತನನು್ನ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗ ಆತನು
ಆ ಫರಿ ಾಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 37 ಆಗ ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ದು ಾಚಾರಿ ಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಫರಿ ಾಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಊಟಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು
ಸುಗಂಧತೈ ಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 38 ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಳು ಾ್ತ ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ನೆನಸು ಾ್ತ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿ,
ಾದಗಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆ ತೈ ಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದಳು. 39 ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದ ಫರಿ ಾಯನು ಇದನು್ನ
ಕಂಡು, “ಇವಳು ದು ಾಚಾರಿ; ಈತನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಈ ಹೆಂಗಸು ಇಂಥವಳೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು” ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೇ ಅಂದುಕೊಂಡನು.
36 ಫರಿ

ಲೂಕನು 7:40

1461

ಲೂಕನು 8:11

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಸೀ ೕನನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಒಂದು
ಾತದೆ” ಅಂ ಾಗ
ೕನನು, “ಬೋಧಕನೇ, ಹೇಳು” ಅಂದನು. 41 ಆಗ ಯೇಸು, “ಒಬ್ಬ ಾಹು ಾರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಾಲ ಾರರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ನು ಐನೂರು*ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಐವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ
ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 42 ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಾಲವನು್ನ
ಮ ಾ್ನ ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ನು. ಾ ಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ಾವನು ಆ ಾಹು ಾರನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 43 ಸೀ ೕನನು, “ ಾವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಬಿಟ್ಟ ನೋ ಅವನೇ ಎಂದು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 44 ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸೀ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಈ ಹೆಂಗಸನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದ ಾ? ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬಂ ಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಇವ ಾದರೋ ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನೆನಸಿ
ತನ್ನ ತಲೆಯಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದಳು. 45 ನೀನು ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡಲಿಲ್ಲ; ಇವ ಾದರೋ ಾನು ಒಳಗೆ
ಬಂ ಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ. 46 ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ; ಇವ ಾದರೋ
ಸುಗಂಧ ತೈ ಲವನು್ನ ಾಲಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದಳು. 47 ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಹೇಳುವ ಾತೇನಂದರೆ, ಇವಳ ಾಪಗಳು
ಬಹಳ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವೆ ಾ್ಲವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣವೇನಂದರೆ ಇವಳು ತೋರಿಸಿದ ಪಿ್ರ ೕತಿ
ಬಹಳ. ಆದರೆ
ಾವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ
ೕ ಅವನು ತೋರಿಸುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವೇ”
ಅಂದನು. 48 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 49 ಆತನ
ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ, “ ಾಪಗಳನು್ನ ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇವ ಾರು?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 50 ಆದರೆ ಆತನು ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿದೆ, ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40
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ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದು್ದ
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರು ಾ್ತ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಆತನ ಸಂಗಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರೂ, 2 ದೆವ್ವ ಗಳ ಾಟದಿಂದಲೂ
ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಸಹ ಇದ್ದರು.
ಈ ಹೆಂಗಸರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ, ಏಳು ದು ಾತ್ಮ ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, 3 ಹೆರೋದನ
ಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದ ಕೂಜನ ಹೆಂಡತಿ
ೕ ಾನಳು, ಸುಸನ್ನಳು, ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕರು.
ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಬಿತು್ತವವನ ಾಮ್ಯ ವೂ ಅದರ ವಿವರವೂ
ಮ ಾ್ತ 13:1-23; ಾಕರ್ 4:1-20
4 ಬಹುಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 5 “ಬಿತು್ತವವನು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು
ಬಿತು್ತ ಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ ್ಟವು, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ
ಹಕಿ್ಕಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 6 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಅವು
ಳೆತು
ಬಂದರೂ ತೇವವಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳ ದೆಗ ಳಗೆ
ಬಿದ್ದವು. ಮುಳು್ಳ ಗಳು ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಅದುಮಿಬಿಟ್ಟ ವು. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ,
ಳೆತು, ನೂರರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.” ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಆತನು,
“ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
9 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಈ ಾಮ್ಯ ದ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, 10 ಆತನು, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ
ಗುಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯುವ ವರವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ‘ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡದಂತೆಯೂ,
11 ಈ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಗ್ರ ಹಿಸದಂತೆಯೂ’
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಾಮ್ಯ ದ
*
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ಅಥರ್ವೇನಂದರೆ, ಆ ಬೀಜವೆಂದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ.
ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸೈ ಾನನು
ಬಂದು ಅವರು ನಂಬಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ ಾರದೆಂದು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅವರ ಹೃ ದಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
ಇವರೇ ಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಬೀಜಗಳು. 13 ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಲೇ ಅದನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸು ಾ್ತರೆ; ಇವರಿಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ವೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಶೋಧನೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಇವರೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು. 14 ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬರಬರು ಾ್ತ ಈ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಆಗುವ ಚಿಂತೆ, ಐಶ್ವಯರ್ ಭೋಗಗಳಿಂದ
ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದವರು, ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಾಗಿರುವವರು. 15 ಮತೆ್ತ
ಕೆಲವರು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಸುಗುಣವುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಇವರೇ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು.
12

ದೀಪದ ಾಮ್ಯ
ಾಕರ್ 4:21-25
16 “ಇದಲ್ಲದೆ
ಾರೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಾತೆ್ರ ಯಿಂದ ಮುಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ, ಮಂಚದ ಕೆಳಗೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆ
ಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 17 ಬೆಳಕಿಗೆ
ಾರದ
ಾವ ರಹಸ್ಯ ವೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಪ್ರಕಟ ಾಗದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಟೂ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಅದು ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗುವುದು. 18 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕೋ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ತನ್ನದೆಂದು ಎಣಿಸುವಂಥದೂ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಅಂದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು
ಮ ಾ್ತ 12:46-50; ಾಕರ್ 3:31-35
19 ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಜನರ ಗುಂಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗ ಾರದೆ ಇದ್ದರು. 20 ಜನರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಣಬೇಕೆಂದು
ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, 21 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ
ನಡೆಯುವವರೇ ನನಗೆ ಾಯಿಯು ಸಹೋದರರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
ಯೇಸು ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲಣ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:23-27; ಾಕರ್ 4:35-41
22 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, “ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೇ ದಡಕೆ್ಕ
23 ಅವರು
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಾಗಿಸಿ ಹೊರಟರು.
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಹತಿ್ತತು, ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಬಿರು ಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬೀಸಿ ದೋಣಿ
ಳಗೆ
ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರು ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರು. 24 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಆತನ
ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ, ಗುರುವೇ, ಾವು ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದರು.
ಆಗ ಆತನು ಎದು್ದ ಾಳಿಯನೂ್ನ ಏರಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವು ನಿಂತು,
ಾಂತ ಾಯಿತು. 25 ತರು ಾಯ ಆತನು, “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವರು
ಭಯಪಟು್ಟ, “ಈತನು
ಾರಿರಬಹುದು? ಾಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಅವು ಕೂಡ ಈತನು
ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು.
ಯೇಸು ದೆವ್ವ ಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 8:28-34; ಾಕರ್ 5:1-20
26 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಗೆರಸೇನರ ಸೀಮೆಯನು್ನ ತಲುಪಿದರು.
27 ಯೇಸು ದಡಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಆ ಊರಿನವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಅವನು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ವಸ್ತ ್ರ ವನೆ್ನೕ ಧರಿಸದೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸದೆ
ಸ ಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಇವನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಆತನ ಮುಂದೆ
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ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ, “ಯೇಸುವೇ, ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ?
ನನ್ನ ನು್ನ ಾಡಬೇಡವೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು. 29 ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಆ ದೆವ್ವಕೆ ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದಿತು್ತ; ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ಾವಲಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ
ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು; ಮತು್ತ ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ನಿಜರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
30 ಯೇಸುವು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೆಂದು?” ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು” ಅಂದನು,
ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ದೆವ್ವ ಗಳು ಅವನೊಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕದವು. 31 ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಡುವಂತೆ ನಮಗೆ
ಆ
ಾಡಬೇಡವೆಂದು ಅವು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

32 ಅಲಿ್ಲಯ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ ಹಿಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ದೆವ್ವ ಗಳು, ಆ ಹಂದಿಗ
ಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. ಆತನು ಆಗಲಿ ಎಂದು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು, 33 ದೆವ್ವ ಗಳು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗ ಳಗೆ
ಹೊಕ್ಕವು. ಆ ಹಂದಿಗಳು ಉಗ್ರ ಾಗಿ ಓಡಿ ಕಡಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆರೆ
ಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟ
34
ಸತು್ತ ಹೋದವು.
ಮೇಯಿಸುವವರು ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಊರಲಿ್ಲಯೂ
ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಲು, 35 ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು
ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ದೆವ್ವ ಗಳು ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಹೆದರಿದರು. 36 ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದವರು ಆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು,
37 ಗೆರಸೇನರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಭಯ ಉಂಟಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ, ನೀನು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.
38 ಹೊರಡು ಾಗ ದೆವ್ವ ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು, ಾನು ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂ ಾಗ, 39 ಆತನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಏನೇನು ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದನೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಆ ಊರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾರಿದನು.

ಯೇಸು ಾಯೀರನ ಮಗಳನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗಿಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:18-26; ಾಕರ್ 5:21-43
40 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದು್ದ ಅವನನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರು. 41-42 ಆಗ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾಯೀರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಂದು
ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವ ಾದ ಅವನ ಒಬ್ಬಳೇ
ಮಗಳು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾರಣ ಆತನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹವು ಸುತ್ತಲಿನಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ ನೂ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
43 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದಿಂದ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ
ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಾಡಿದರೂ ಒಬ್ಬ ವೈ ದ ್ಯರಿಂದಲೂ ಗುಣಹೊಂದ ಾರದೆ ಇದ್ದಳು. 44 ಆಕೆಯು
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಅಂಗಿಯ ಅಂಚನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು; ಮುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಆಕೆಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರ ವ ಾಗುವುದು
ನಿಂತಿತು. 45 ಆಗ ಯೇಸುವು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವ ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲರೂ, ಾನಲ್ಲ, ಾನಲ್ಲ
ಅನ್ನಲು ಪೇತ್ರ ನು, “ಗುರುವೇ, ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಾ್ತ ನೂಕುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ” ಅಂದನು.
46 ಆದರೆ ಯೇಸುವು, “
ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರು; ನನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟಿತೆಂಬುದು
ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಅಂ ಾಗ, 47 ಆ ಹೆಂಗಸು ಾನು ಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಡುಗು ಾ್ತ
ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಾನು ಇಂಥ ಾರಣದಿಂದ ಮುಟಿ್ಟದೆನೆಂತಲೂ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ತನಗೆ
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48 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ

ಾಸಿ ಾಯಿತೆಂದೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿತು; ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಆತನು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಕಡೆಯವನೊಬ್ಬ ನು ಬಂದು,
“ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತು್ತಹೋದಳು, ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ” ಅಂದನು. 50 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಅಂಜಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಾತ್ರ ಇರಲಿ, ಆಕೆ ಬದುಕುವಳು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
51 ತರು ಾಯ ಆತನು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಪೇತ್ರ
ೕ ಾನ
ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಆ
ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಯರನು್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಳಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
52 ಎಲ್ಲರು ಅಳು ಾ್ತ ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅಳಬೇಡಿರಿ,
ಆಕೆ ಸತಿ್ತಲ್ಲ, ನಿದಿ್ರ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಅನ್ನಲು, 53 ಜನರು ಆಕೆ ಸತ್ತಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 54 ಆದರೆ ಆತನು ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು, “ಮಗಳೇ, ಎದೆ್ದೕಳು” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 55 ಆಕೆಯ ಆತ್ಮ ವು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ ಎದ್ದಳು. ತರು ಾಯ ಆತನು, ಈಕೆಗೆ
ಊಟ ಾಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 56 ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಬೆರ ಾದರು. ಆತನು, ಈ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

9
ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 10:5-14; ಾಕರ್ 6:7-13
1 ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ
ಮತು್ತ ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, 2 ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯವನು್ನ
ಾರುವುದಕೂ್ಕ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವರನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಕಳುಹಿಸು ಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಕೋಲು,
ಚೀಲ, ಬುತಿ್ತ, ಹಣ ಬೇಡ; ಎರಡಂಗಿಗಳಿರ ಾರದು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ತನಕ
ನೀವು
ಾವ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರೋ, ಆ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 ಮತು್ತ
ಾವ
ಊರಿನವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಊರನು್ನ ನೀವು ಬಿಟು್ಟಹೊರಡು ಾಗ ನಿಮ್ಮ
ಾಲಿಗೆ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ; ಅದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾ
ಾಗಿರಲಿ” ಅಂದನು. 6 ಆಗ
ಅವರು ಹೊರಟು ಾ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಹೆರೋದನ ಕಳವಳ
ಮ ಾ್ತ 14:1-12; ಾಕರ್ 6:14-29
7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಉಪ ಾಜ ಾದ ಹೆರೋದನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕಳವಳಗೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ ಸತಿ್ತದ್ದ
ೕ ಾನನು ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಕೆಲವರೂ,
8 ಎಲೀಯನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಕೆಲವರೂ, ಪೂವರ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾರೋ ಒಬ್ಬ ನು ಜೀವದಿಂದ
ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆಂದು ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರೂ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಆದರೆ ಹೆರೋದನು, “
ೕ ಾನನನು್ನ ಾನೇ
ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿಸಿದೆನಷೆ್ಟ. ಾಗಿದ್ದಲಿ ಇವ ಾರು? ಇವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತೆ್ತೕನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು.
ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44;
ೕ ಾ 6:1-14
10 ಇತ್ತ ಾಗಿ ಅ
ಸ್ತಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಾವು ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೇ ಾ್ಸಯಿದವೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು. 11 ಜನರ ಗುಂಪು
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ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, ಸ್ವ ಸ್ಥತೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
12 ಸಂಜೆ
ಾಗುತಿ್ತರಲು, ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಗುಂಪಿಗೆ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡು; ಇವರು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಊಟವಸತಿಗಳನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಾವು ಇಲಿ್ಲ ನಿಜರ್ನ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ ಾಗಿ, 13 ಆತನು,
“ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕವರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನು
ಹೊರತು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಇಲ್ಲ, ಾವು ಹೋಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡು ತರಬೇಕೋ?” ಅಂದರು.
14 ಅಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೇ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಐದು ಾವಿರ ಮಂದಿಯಿದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಇವರನು್ನ
ಒಂದೊಂದು ಪಂಕಿ್ತಗೆ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಐವತೆ ವತ್ತರಂತೆ ಕೂರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 15 ಅವರು ಅದರಂತೆ
ಾಡಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 16 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವು ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಮುರಿದು ಶಿಷ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಕೊಟು್ಟ,
ಇದನು್ನ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ ಅಂದನು. 17 ಅವರೆಲ್ಲರು ಊಟ ಾಡಿ ತೃ ಪ್ತ ಾದರು; ನಂತರ ಉಳಿದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸ ಾಗಿ ಅವು ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ ಆದವು.
ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:13-19; ಾಕರ್ 8:27-29
18 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸುವು ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದರು. ಅನಂತರ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಕೇಳಲು, 19 ಅವರು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ
ೕ ಾನನು ಎಂದೂ, ಕೆಲವರು ಎಲೀಯನು ಎಂದೂ, ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ಪೂವರ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೋ ಒಬ್ಬ ನು ಜೀವದಿಂದ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಅನು್ನತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 20 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ, “ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರು ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗಿ
ಪೇತ್ರ ನು, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬರಬೇ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 16:20-28; ಾಕರ್ 8:30-9:1
21 ಆಗ ಯೇಸುವು, ಇದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಬಹು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
22 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಿ,
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದಲೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ ನಿ ಾಕರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾವನಿ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು
24 ತನ್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಪ್ರ ತಿದಿನವು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ.
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು, ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 25 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಾನು ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಥ ಾ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ
26
ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು?
ಾವನು ನನಗೂ ನನ್ನ
ಾತುಗಳಿಗೂ ಾಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ, ಅವನಿಗೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರಿಗೂ ಇರುವ ಮ ಾಪ್ರ ಾವದೊಡನೆ
ಬರು ಾಗ ಅವನ ಕುರಿತು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವನು. 27 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೊಳಗೆ
ಕೆಲವರು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಪ್ರ ಾಶರೂಪದಿಂದ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:1-8; ಾಕರ್ 9:2-8
28 ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಸು ಾರು ಎಂಟು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರ
ಾಕೋಬರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು.
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ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆತನ ಮುಖ ಾವವು ಬದ ಾಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಮಿಂಚು ಾ್ತ
ಬಂದಿತು. 30 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ
ೕಶೆಯೂ ಎಲೀಯನೂ. 31 ಅವರು ವೈ ಭವದೊಡನೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆತನು
ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಮರಣದ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರ ನಿಗೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೂ ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ ಮೈ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತನ
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಆತನ ಸಂಗಡ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಕಂಡರು. 33 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಮೂರು
ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು; ನಿನಗೊಂದು ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು
ಾಗೂ
ೕಶೆಗೊಂದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಾನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತನಗೇ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 34 ಅವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ
ೕಡವು ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು.
ೕಡವು ಅವರನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಅವರು
ಹೆದರಿದರು. 35 ಆಗ ಆ
ೕಡದೊಳಗಿಂದ, “ಈತನು ನನ್ನ ಮಗನು.
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು,
ಈತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂಬ ಾಣಿ ಆಯಿತು. 36 ಆ ಾಣಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಾತ್ರ ಕಂಡರು.
ಾವು ಕಂಡ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಸುಮ್ಮ ನಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಮೂಛೆರ್ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:14-18; ಾಕರ್ 9:14-27
37 ಮರುದಿನ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂ ಾಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂ
ಂದು ಆತನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡಿತು. 38 ಆಗ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ನು, “ಬೋಧಕನೇ, ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಟಾ ಸು
ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಇವನೊಬ್ಬ ನೇ ಮಗನು. 39 ಇವನನು್ನ ದೆವ್ವಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ,
ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಅದು ಾಯಲಿ್ಲ ನೊರೆ ಬರುವಷು್ಟ ಇವನನು್ನ ಒ ಾ್ದಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಬಹು ಕಷ್ಟಕೊಟು್ಟ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದ ಹೊರತು ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 40 ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಆಗದೆಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“ಎ ಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ ಮೂಖರ್ಸಂ ಾನವೇ, ಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮತು್ತ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ” ಅಂದನು. 42 ಆ ಹುಡುಗನು ಇನೂ್ನ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಒ ಾ್ದಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಾಸಿ ಾಡಿ ಅವನ
ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 43 ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರು ದೇವರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಕೆ್ಕ ಬೆರ ಾದರು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 17:22,23; ಾಕರ್ 9:30-32
ಯೇಸು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ,
44 “ನೀವಂತೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45 ಅವರು ಈ ಾತನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು
ಅವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರು. ಆ
ಾತಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಿದರು.
ದೊಡ್ಡವನು ಾರು?
ಮ ಾ್ತ 18:1-5; ಾಕರ್ 9:33-37
46 ತರು ಾಯ ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ, ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನು ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂಬ ವಿಚಾರಹುಟಿ್ಟತು. 47 ಯೇಸು
ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ನ ವಿಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 48 ಅವರಿಗೆ,
“ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು ಮತು್ತ
ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ
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ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಲಿ್ಲ
ಾವನು ಚಿಕ್ಕವನೋ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ
ಾಕರ್ 9:38-40
49 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾನನು, “ಗುರುವೇ,
ಾವನೋ ಒಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ದೆವ್ವಬಿಡಿಸುವುದನು್ನ
ಾವು ಕಂಡು ಅವನು ನಮಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದೆವು” ಅನ್ನಲು, 50 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದವನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸ ಾಯರ್ದವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದು್ದ
ಯೇಸು ಾನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ದೃ ಢ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 52 ತನ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಇವರು ಹೊರಟು ಆತನಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾಯರ್ದವರ ಒಂದು ಹಳಿ್ಳ ಗೆ
ಬಂದರು. 53 ಆದರೆ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವವ ಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸ ಾಯರ್ದವರು
54 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ
ಆತನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೋಬ,
ೕ ಾನರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು,
“ಕತರ್ನೇ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ಇವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿ ಎಂದು ಾವು ಆ ಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ
ಮನಸು್ಸಂಟೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 55 ಯೇಸು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು*. 56 ಆಗ
51

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಬೇರೆ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೋದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಅನು ಾಯಿಗಳು
ಮ ಾ್ತ 8:19-22
57 ಅವರು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 58 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ; ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಿಗೆ ತಲೆಯಿಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
59 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು, “ಕತರ್ನೇ,
ಾನು
ದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಬರುವಂತೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು”
ಅಂದನು. 60 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮ ವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ ಉತ್ತರಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡಲಿ, ನೀನಂತೂ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
61 ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು ಸಹ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ
ದಲು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ
ಬೀ ್ಕಟು್ಟ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಅಂದನು. 62 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವ ಾದರೂ
ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಯನಿ್ನಟು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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ಯೇಸು ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 9:37,38; 10:7-16; 11:25-27
1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಕತರ್ನು ಇನೂ್ನ ಎಪ್ಪತು್ತ* ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಅವರನು್ನ
ಇಬಿ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಾನು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಊರಿಗೂ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮುಂ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಬೆಳೆಯು ಹೇರಳ ಾಗಿದೆ, ಕೊಯು್ಲ ಾರರು
ಕೆಲವರೂ
ಾತ್ರ ಇ ಾ್ದರೆ; ಆದುದರಿಂದ ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೆಳೆಯ
*

9:55 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ, “ನೀವು ಎಂಥ ಆತ್ಮದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನರಪುತ್ರ ನು ಬಂದಿರುವುದು

ಾನವ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಾಶ
ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು.”

*

10:1 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು
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ಯಜ ಾನನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಹೋಗಿರಿ, ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
4 ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಹೋಗು ಾಗ ಹಣದ ಚೀಲವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಪ್ರ ಾಸದ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಚೀಲವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಾಲಿಗೆ ಕೆರಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ
ವಂದಿಸಬೇಡಿರಿ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು
ಾವ ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋದರೂ, ‘ಈ ಮನೆಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ’
ಎಂದು
ದಲು ಹೇಳಿರಿ. 6 ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದಲು
ೕಗ್ಯ ನು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ
7 ಆ
ಸ ಾ ಾನವು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಲು್ಲವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು.
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಡುವಂಥದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆಳು ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ನಷೆ್ಟ. ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 8 ಮತು್ತ
ನೀವು
ಾವ ಊರಿ ಾದರೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿರಿ. 9 ಅಲಿ್ಲರುವ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು
ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 10 ಆದರೆ ನೀವು
ಾವ ಊರಿ ಾದರೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ
ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿ್ದದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಊರ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು, 11 ‘ನಮ್ಮ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಧೂಳನು್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆ ಾಗೂ್ಯ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು
ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾತ್ರ ನೀವು ಗಮನದಲಿ್ಲಡಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. 12 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂತಹ
ಊರಿನ ಗತಿಯು ಸೊದೋಮ್ ಊರಿನ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ ಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
13 ಅ
್ಯೕ ಖೊ ಾಜಿನೇ, ಅ
್ಯೕ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ತೂರ್ ಮತು್ತ
ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲಯವರು ಆಗಲೇ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಆದರೆ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ತೂರ್
ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು ಮೇ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಎಲೈ ಕಪೆ ೌರ್ಮೇ, ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿ ಾ? ಇಲ್ಲ!
ಾ ಾಳಕೆ್ಕೕ ಇಳಿಯುವಿ. 16 ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವವನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರ ಾ್ಕರ
ಾಡುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ತಿರ ಾ್ಕರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
17 ತರು ಾಯ ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, “ಕತರ್ನೇ, ದೆವ್ವ ಗಳು
ಕೂ ಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುತ್ತವೆ” ಅಂದರು. 18 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೈ ಾನನು
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 19 ನೋಡಿರಿ, ಾವುಗಳನೂ್ನ ಚೇಳುಗಳನೂ್ನ
ವೈ ರಿಯ ಸಮಸ್ತ ಬಲವನೂ್ನ ತುಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು
ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 20 ಆದರೂ ದೆವ್ವ ಗಳು ನಮಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನಿಂದ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ತಂದೆಯೇ,
ಪರಲೋಕ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೂ ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ೌದು,
ತಂದೆಯೇ, ಹೀಗೆ ಾಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
22 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಮಗನು ಎಂಥವನೆಂದು ತಂದೆಯ ಹೊರತು
ಮ ಾ್ತರೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಎಂಥವನೆಂದು ಮಗನ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ, ಅವನೂ ಆತನನು್ನ
ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 23 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಶಿಷ ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವವರು ಧನ್ಯರು. 24 ಬಹು ಮಂದಿ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಅರಸರೂ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ಕೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
3
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ಆಗ ಒಬ್ಬ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, “ಬೋಧಕನೇ, ಾನು
ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು
ಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, 26 ಆತನು ಅವನಿಗೆ,
“ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಏನು ಬರೆದದೆ? ಹೇಗೆ ಓದಿದಿ್ದೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 27 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
“ ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಾ್ರ ಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು.’ ಮತು್ತ ‘ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ
ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಬರೆದದೆ” ಅಂದನು. 28 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ
ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟರುವಿ, ಅದರಂತೆ
ಾಡು,
ಾಡಿದರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇ ಸಿ, “ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು
ಾರು?” ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಲು, 30 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ಒ ಾ್ಬ ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಯೆರಿಕೋ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕಳ್ಳರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದನು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಸುಲಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಡೆದು,
ಅವನನು್ನ ಅರೆಜೀವ ಾಡಿ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 31 ಆಗ ಒಬ್ಬ
ಾಜಕನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬರು ಾ್ತ
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋದನು. 32 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಓರೆ ಾಗಿ ಹೋದನು. 33 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ ಾಯರ್ದವನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ
ಅವನು ಬಿದಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ, 34 ಅವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನ
ಾಯಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಹೊಯು್ದ ಾಯವನು ಕಟಿ್ಟ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಹನ ಪಶುವಿನ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತಸಿಕೊಂಡು ಛತ್ರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಆರೈ ಕೆ ಾಡಿದನು. 35 ಮರುದಿನ ಅವನು ಎರಡು
ದಿ ಾರಿಗಳನು್ನ†ತೆಗೆದು ಛತ್ರ ದವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ‘ಇವನನು್ನ ಆರೈ ಕೆ ಾಡು, ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಏ ಾದರೂ
25

ವೆಚ್ಚ ಾಡಿದರೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು’ ಅಂದನು. 36 ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ
ಾವನು
ಕಳ್ಳರ ಕೈ ಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವನಿಗೆ ನೆರೆಯವ ಾದನೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಹೇಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 37 ಆ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕನು, “ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದವನೇ” ಅಂದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು,
ನೀನೂ ಅದರಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಥರ್ ಮರಿಯಳು ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಇಳುಕೊಂಡದು್ದ
38 ಅವರು ಸಂಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಒಂದು ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಾಥರ್ಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಆತನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. 39 ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು.
ಈಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. 40 ಆದರೆ
ಾಥರ್ಳು ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಸತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ
ತಂಗಿಯು ಸೇವೆಗೆ ನನೊ್ನಬ್ಬಳನೆ್ನೕ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ, ಇದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ೕ? ನನಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದಳು. 41 ಆದರೆ, ಕತರ್ನು ಆಕೆಗೆ, “ ಾಥರ್ಳೇ,
ಾಥರ್ಳೇ, ನೀನು ಅನೇಕ
ವಿಷಯಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ. 42 ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಾದದು್ದ
ಒಂದೇ, ಮರಿಯಳು ಆ ಉತ್ತಮ ಾಗವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ, ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.

11

ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 6:9-13; 7:7-11
1 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಆತನಿಗೆ,
“ಕತರ್ನೇ,
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಾಗೆ ನಮಗೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದನು್ನ ಕಲಿಸು” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 2 ಅದ ಾ್ಕತನು, “ನೀವು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ,
“ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
†

10:35 ಒಂದು ದಿ ಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ. ಅದು ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಲಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿದೆ.
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ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಬರಲಿ.
ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ದಯ ಾಲಿಸು.
4 ನಮಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ ಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶೋಧನೆ
ಳಗೆ ಸೇರಿಸದಂತೆ ಾರು ಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಅಂದನು.
5 ಮತು್ತ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಮನೆಗೆ ನಡು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂದು ಾವಿಸೋಣ, ಅವನು, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೆ, ನನಗೆ ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಲ ಾಗಿ ಕೊಡು.
6 ಪ್ರ
ಾಣದಲಿ್ಲದ್ದ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬ ನು ಅನಿರೀ ತ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 7 ಆ ಸೆ್ನೕಹಿತನು, ‘ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ; ಈಗ
ಾಗಿಲು ಾಕಿದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಲಗಿ ಾ್ದರೆ, ಾನು ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಎಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.’ 8 ಆದರೂ, ಸೆ್ನೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದು ಕೊಡದೆ
ಇದ್ದರೂ, ಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದನ ಾ್ಲ ಎಂಬ ಾರಣದಿಂ ಾದರೂ ಅವನು ಎದು್ದ ಬಂದು
ಕೇಳಿದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾನೆಂಬುದು ನಿಜ. 9 ಾಗೆಯೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು; ಹುಡುಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು; ತಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಹೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು, ತಟು್ಟವವನಿಗೆ
ತೆರೆಯುವುದು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಂದೆ ಾದವನು ಮೀನನು್ನ ಕೇಳುವ ಮಗನಿಗೆ ಮೀನು ಕೊಡದೆ ಾವನು್ನ
ಕೊಡುವನೇ? 12 ಅಥ ಾ
ಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಚೇಳನು್ನ ಕೊಡುವನೇ? 13 ಕೆಟ್ಟವ ಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲವ ಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ?” ಅಂದನು.
3 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆ

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲ
ಮ ಾ್ತ 12:22-30; ಾಕರ್ 3:20-27
14 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮೂಗದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ದೆವ್ವವು ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮೂಕನು
ಾತ ಾಡಿದನು; ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 15 ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಇವನು
ದೆವ್ವ ಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಅಂದರು. 16 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, “ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿತೋರಿಸು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 17 ಯೇಸು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದ ಾಜ್ಯ ವು ಾಶ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಕಚಾ್ಚಡಿ ಭೇದಹುಟಿ್ಟ ಸುವ
ಕುಟುಂಬ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು. 18 ಅದರಂತೆ ಸೈ ಾನ ಪಕ್ಷದವರು ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡಿದರೆ
ಅವನ ಾಜ್ಯ ವು ಹೇಗೆ ಉಳಿದೀತು? ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಬಲದಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನನಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ, 19 ಾನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಬಲದಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರು
ಾರ
ಬಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತರೆ? ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ನಿಮ್ಮ ವರೇ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವರು.
20 ಾನು ದೇವರ ಬಲದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವು ಾದರೆ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಈ ಾಗಲೇ
ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ.
21 “ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ
ಅವನ ವಸು್ತಗಳು ಭದ್ರ ಾಗಿಯೇ ಇರುವವು; 22 ಆದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಗೆದು್ದ
ಅವನು ನೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
23 ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಇರದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿಯೇ ಸರಿ.
ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸದವನು
ಚದರಿಸುವವ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ದೆವ್ವದ ಮರಳುವಿಕೆ
ಮ ಾ್ತ 12:43-45

ಲೂಕನು 11:24
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ಲೂಕನು 11:40

“ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ ಯೇಸು, ದೆವ್ವವು ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮೇಲೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತ್ತದೆ. ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ಾರಣ ಅದು,
‘ ಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 25 ಆ ಮನೆ ಗುಡಿಸಿ
ವ್ಯ ವಸಿ್ಥತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗಿ, 26 ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಅವು ಒಳಹೊಕು್ಕ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವು, ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯು
ದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗುವುದು” ಅಂದನು.
24

ನಿಜ ಾದ ಆನಂದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊತ್ತ ಗಭರ್ವೂ, ನೀನು
ಕುಡಿದ
ಲೆಗಳೂ ಧನ್ಯ ಾದವುಗಳು” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾಗನ್ನ ಬೇಡ, ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ ಧನ್ಯ ನು” ಅಂದನು.
27 ಯೇಸು ಈ

ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದ ಗುರುತಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಮ ಾ್ತ 12:38-42
29 ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಈ
ಸಂತತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯೇ; ಇದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಂಕೇತ ಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ
ೕನನಲಿ್ಲ ಆದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವುದೂ ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
30 ಹೇಗೆಂದರೆ
ೕನನು ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಗುರು ಾದ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಈ ಸಂತತಿಗೆ
ಗುರು ಾಗಿರುವನು. 31 ದ ಣ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ
ಎದು್ದನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸುವಳು. ಆಕೆಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಳು. ಆದರೆ ಇಗೋ, ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿಂತಲೂ
ಉನ್ನತ ಾದವನು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 32 ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ
ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸುವರು. ಅವರು
ೕನನು ಾರಿದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇಗೋ,
ೕನನಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಾದವನು
ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ದೇಹದ ಬೆಳಕು
ಮ ಾ್ತ 5:15; 6:22-23
33 “
ಾರೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಮರೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಕೊಳಗದೊಳ ಾಗಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ
ಳಗೆ
ಬರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸುವಂತೆ ಆ ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟ. 34 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ದೇಹಕೆ್ಕ ದೀಪ ಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನೆಟ್ಟ ಗಿರು ಾಗ ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು; ಅದು
ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರು ಾಗ ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಕತ್ತ ಾಗಿರುವುದು. 35 ಆದುದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ಬೆಳಕೇ
ಕತ್ತ ಾಗಿದೆ
ೕ ಏನೋ ನೋಡು. 36 ನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳ ಾಗಿದು್ದ
ಾವುದೊಂದು ಾಗದಲೂ್ಲ
ಕತ್ತಲಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ದೀಪವು ಹೊಳೆದು ನಿನಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವ ಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಬೆಳ ಾಗಿರುವುದು” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಫರಿ ಾಯರ ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರ ದುಗುರ್ಣಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40
37 ಯೇಸು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಫರಿ ಾಯನು ಆತನನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆತನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 38 ಆತನು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತದ್ದನು್ನ
ಆ ಫರಿ ಾಯನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ನು. 39 ಆದರೆ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, “ಫರಿ ಾಯ ಾದ ನೀವು
ಪಂಚ ಾತೆ್ರ ತಟೆ್ಟ ಇವುಗಳ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಾಗವು
40 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವರೇ, ಹೊರ ಾಗವನು್ನ
ದು ಾಶೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
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ಾಡಿ ಾತನು ಒಳ ಾಗವನೂ್ನ ಾಡಿದನಲ್ಲವೇ.
ಸಕಲವೂ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
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ಹೇಗೂ ಒಳಗಿರುವಂಥದನು್ನ

ಾನಕೊಡಿರಿ, ಆಗ

“ಅ
್ಯೕ ಫರಿ ಾಯರೇ, ನೀವು ಪುದೀನ, ಮರುಗಪತೆ್ರ ಸ ಾಪು ಮುಂ ಾದ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ಸೊಪು ್ಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಾಲು ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ ಲ ಸದೆ
ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡದೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
43 “ಅ
್ಯ ೕ ಫರಿ ಾಯರೇ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ವಂದನೆಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. 44 ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ, ನೆಲಸಮ ಾದ ಸ ಾಧಿಗಳ
ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರು ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಇವು ಸ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
45 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಧ
ೕರ್ಪದೇಶಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ
46 ಆತನು,
ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೂ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ
ಾ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
“ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನೂ್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನೀವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಾರದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ
ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ನೀ ಾದರೋ ಆ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಒಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದಲೂ ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. 47 ನಿಮ್ಮ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಅವರನು್ನ ಕೊಂದವರು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರೇ. 48 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗ ಾಗಿರುವವರಲ್ಲದೆ
ಅವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು, ನೀವು
ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. 49 ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಾನವು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ‘ ಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು, ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು, ಕೆಲವರನು್ನ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು.’ 50-51 ಹೀಗೆ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ಸುರಿಸ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ರಕ್ತಕೂ್ಕ ಅಂದರೆ,
ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತ
ದಲುಗೊಂಡು, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ದೇ ಾಲಯಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಜಕರೀಯನ
ರಕ್ತದವರೆಗೂ ಈ ಸಂತತಿಯವರು ಲೆಕ್ಕಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ.
ೌದು, ಈ ಸಂತತಿಯವರೇ
ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 52 ಅ
್ಯೕ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರೇ, ದೈ ವಿಕ
ಾನದ ಬೀಗದ ಕೈ ಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ, ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗ
ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದೀರಿ” ಅಂದನು.
53 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ಾಸಿ್ತ ಗಳೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಕೆಣಕಿ,
್ರ
ವಿರೋಧಿಸಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನನು್ನ ಅ ಾ್ಡದಿಡಿ್ಡೕ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡು ಾ್ತ, 54 ಆತನ ಾತಿನಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಕಪಟತನದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮ ಾ್ತ 10:26-31
1 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಾವಿ ಾರು ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ತುಳಿಯುವಷು್ಟ ಕೂಡಿಬಂದಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು
ದಲು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಫರಿ ಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಬಗೆ್ಗ, ಅಂದರೆ
ಅವರ ಕಪಟತನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. 2 ಮರೆ ಾಗಿರುವಂಥದು್ದ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುವುದು.
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿರುವಂಥದು್ದ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದು. 3 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದಂಥದು
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಕೇಳ ಾಗುವುದು.
ಮತು್ತ ನೀವು ಕೋಣೆಗ ಳಗೆ ಪಿಸುಗುಟಿ್ಟದು್ದ
ಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಾರ ಾಗುವುದು.
4 “ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ದೇಹವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಕೊಂದು
ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚೆ್ಚೕನು ಾಡಲು ಅವರಿಂ ಾಗದು. 5 ಆದರೆ ನೀವು
ಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳಿ.
ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನರಕದೊಳಗೆ ಾಕುವ ಅಧಿ ಾರವು ಾ್ಳತನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು.
ೌದು ಆತನಿಗೇ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಒತಿ್ತಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಐದು ಗುಬಿ್ಬ ಗಳನು್ನ ಎರಡು ದುಡಿ್ಡಗೆ
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ಾರು ಾ್ತರಲ್ಲ? ಆ ಾಗೂ್ಯ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ದೇವರು ಮರೆತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆ ಾಗಿವೆ. ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಬಹಳ ಗುಬಿ್ಬ ಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು
ಹೆಚಿ್ಚನವರು.
7 ಅಷು್ಟ

ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾ
ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು
ಮ ಾ್ತ 10:32-33; 12:32; 10:19,20
8 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಾನು ನನ್ನವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ,
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಹ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ತನ್ನವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು. 9 ಆದರೆ
ಾವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನೋ ಅವನನು್ನ ಾನು ದೇವದೂತರ
ಮುಂದೆ ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು. 10 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯಿಲ್ಲ. 11 ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೂ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಎದುರಿಗೂ, ಅಧಿಪತಿಗಳ ಎದುರಿಗೂ,
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?
ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 12 ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮಗೆ
ಕಲಿಸಿಕೊಡುವನು” ಅಂದನು.
ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾಮ್ಯ

ಆಗ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, “ಬೋಧಕನೇ, ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ಾಲು ಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ
ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, 14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಅಥ ಾ ಾಲು ಾಡುವವನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದವ ಾರು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿ,
15 ಜನರಿಗೆ, “ಎ ಾ್ಲ ದು ಾಶೆಗಳಿಂದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಜೀ ಾ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
16 ಅದೇನೆಂದರೆ “ಒ ಾ್ಬ ನೊಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮೃ ದಿ್ಧ
ಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿತು. 17 ಆಗ
ಅವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ ಾನೇನು
ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತುಂಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ?’
ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ, 18 ‘ಒಂದು ಕೆಲಸ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಟು್ಟ,
19 ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ, ಜೀವವೇ, ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸರಕು ನಿನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೋ,
ಊಟ ಾಡು, ಕುಡಿ, ಸುಖಪಡು ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’ ಅಂದುಕೊಂಡನು.
20 “ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ಬುದಿ್ಧಹೀನನೇ, ಈ ಾತಿ್ರ ಯೇ ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು.
ಆಗ ನೀನು ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟರುವುದು
ಾರಿ ಾಗುವುದು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 21 ತನಗೋಸ್ಕರ ಹಣವನು್ನ
ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಟು್ಟಕೊಂಡು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗದೆ ಇರುವವನು ಅವನಂತೆಯೇ
ಇ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
13

ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಮ ಾ್ತ 6:25-34
22 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಈ
ಾರಣದಿಂದ
ಾ್ರ ಣ ಾರಣೆಗೆ
ಏನು ಊಟ
ಾಡಬೇಕು? ದೇಹ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ
ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಊಟಕಿ್ಕಂತ ಾ್ರ ಣವೂ ಉಡುಪಿಗಿಂತ ದೇಹವು ಮೇ ಾದದು.
24 ಾಗೆಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.
ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯ ವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಉ ಾ್ರ ಣವೂ ಇಲ್ಲ,
ಕಣಜವೂ ಇಲ್ಲ; ಆ ಾಗೂ್ಯ ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಲಹು ಾ್ತನೆ. ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಎಷೊ್ಟೕ
ಹೆಚಿ್ಚನವರಲ್ಲವೇ. 25 ಚಿಂತಿಸಿ, ಚಿಂತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಂದು
ಳದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು*ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
*

12:25 ಜೀವ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಂದು

ಳದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಅಥ ಾ ಚಿಂತೆ

ಾಡಿ

ಾಡಿ ಒಂದು

ಳ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುವುದು.
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ಾರಿಂ ಾದೀತು?
ಇಂಥ ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ನೀವು ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಉಳಿದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚಿಂತೆ ಾಡುವುದೇಕೆ? 27 ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ
ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ; ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ
ಸವರ್ ವೈ ಭವದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗಲೂ, ಈ ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಷೂ್ಟ ಸುಂದರ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 28 ಎಲೈ ಅಲ್ಪ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ಾಳೆ ಒಲೆಯ
ಾ ಾಗುವ ಅಡವಿಯ ಹುಲಿ್ಲಗೆ ದೇವರು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಉಡಿಸಿದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಿಮಗೆ
ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸುವನು. 29 ಏನು ಊಟ ಾಡಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಎಂದು ತವಕಪಟು್ಟ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 30 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿತು ಇಹಲೋಕದ ಜನಗಳು ಅಲೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಇವು ನಿಮಗೆ
ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 31 ನೀ ಾದರೋ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ತವಕಪಡಿರಿ. ಇದರ ಕೂಡ
ಅವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವವು. 32 ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೇ, ಹೆದರಬೇಡ; ಆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 33 ನಿಮಗಿರುವುದನು್ನ ಾರಿಬಿಟು್ಟ ಾನಧಮರ್ ಾಡಿರಿ.
ನಶಿಸದ ಹಣಚೀಲಗಳನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಲಯ ಾಗದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅದನು್ನ ಕದಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕಳ್ಳನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರ ಾರನು. ಅವು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 34 ನಿಮ್ಮ
ಗಂಟು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಇರುತ್ತದಷೆ್ಟ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಳುಗಳು
ಮ ಾ್ತ 24:45-51

“ನಿಮ್ಮ ನಡುಗಳು ಕಟಿ್ಟರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೀಪಗಳು ಆರದಂತೆ ಉರಿಯು ಾ್ತ ಇರಲಿ. 36 ನೀವಂತೂ
ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನು
ಾ ಾಗ ಮದುವೆ ಔತಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗುವನೋ ಎಂದು
ಾಯುವಂಥ ಮತು್ತ ಆತನು ತಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವಂಥ ಆಳುಗಳಂತೆ
ಇರಿ. 37 ಯಜ ಾನನು ಬಂದು
ಾವ ಆಳು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನೋ ಆ ಆಳುಗಳೇ
ಧನ್ಯರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಜ ಾನನೇ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅವರಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಬಡಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 38 ಯಜ ಾನನು ಬರು ಾಗ
ನಡು ಾತಿ್ರ ಾಗಿರಲಿ, ಮುಂಜಾವ ಾಗಿರಲಿ, ಆತನು ಬರು ಾಗ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆಳುಗಳು
ಧನ್ಯರು. 39 ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಗಳಿಗೆಯು ಮನೆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ, ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಕ ಾ್ನ ಾಕಗೊಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 40 ಅದುದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ನೀವು ನೆನಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು.
35

ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಈ
ಎಲ್ಲರಿಗೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
41

ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ನಮಗೆ

ಾತ್ರ ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ

ೕ ಅಥ ಾ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಹೊತು್ತ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಅಳೆದು ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ವಿವೇಕಿಯೂ ಆದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾರು?
43 ಯಜ ಾನನು ಬಂದು
ಾವ ಆಳು ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದನು್ನ ಾಣುವನೋ ಆ ಆಳು ಧನ್ಯ ನು.
44 ಅಂಥವನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ
ಾಗಿ ನೇಮಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 45 ಆದರೆ ಆ ಆಳು, ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ಗಂ ಾಳು ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ ತೊಂದರೆಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ
ಮತು್ತ ಅಮಲೇರುವಷು್ಟ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ತೊಡಗಿದರೆ, 46 ಅವನು ನೆನಸದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ತಿಳಿಯದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಆಳಿನ ಯಜ ಾನನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಗೂ
ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸುವನು. 47 ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ
ಆಳು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ಅವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಾದ ಶಿ ಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವನು. 48 ತಿಳಿಯದೆ ಅಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
ಾವನಿಗೆ
42 ಕತರ್ನು
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ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ
ೕ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ನಿರೀ ಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ
ವಶಕೆ್ಕ ಬಹಳ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದೆ
ೕ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು.

ಾವನ

ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಭಜನೆಗಳು
ಮ ಾ್ತ 10:34-36
49 “ ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಂದೆನು.
ಅದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ. 50 ಆದರೆ ಾನು ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಒಂದುಂಟು,
51
ಅದು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ.
ಾನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವನು್ನಂಟು
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಅದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಭೇದಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವದಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಒತಿ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 52 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಐದು ಮಂದಿ
ಳಗೆ
ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಮೂವರು, ಮೂವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಏಳುವರು. 53 ಮಗನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಂದೆಯು, ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಮಗನು, ಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಯಿಯು, ಾಯಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಮಗಳು, ಸೊಸೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅತೆ್ತಯು. ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೊಸೆಯು ಪರಸ್ಪರ
ಭಿನ್ನಭೇದವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೋಗುವರು” ಅಂದನು.
ಾಲದ ಅಥೈ ರ್ಸುವಿಕೆ
ಮ ಾ್ತ 16:2,3
54 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ೕಡ ಏಳುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ, ಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 55 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಾಳಿ ಬೀಸ ಾಗಿ
ಸೆಕೆ ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಅದೂ ಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 56 ಕಪಟಿಗಳೇ, ನೀವು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ
ಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರ ಸು್ತತ ಾಲವನು್ನ ವಿವರಿಸುವ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವನು್ನ
ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದಿ್ದ ಾ?
ಪ್ರ ತಿ ಾದಿ
ಂದಿಗೆ ಸಂ ಾನ
ಮ ಾ್ತ 5:25,26
57 “ಇದಲ್ಲದೆ
ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ
ಾವುದೆಂದು ನೀವೇ
ಾಕೆ ತೀ ಾರ್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ?
58 ನೀನು ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಯ ಸಂಗಡ ಾ್ಯ
ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಜಗಳವನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಎಳಕೊಂಡು
ಹೋ ಾನು.
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೆರೆ ಯಜ ಾನನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಾನು. ಸೆರೆಯಜ ಾನನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾನು. 59 ನೀನು ಕೊನೆಯ ಾಸನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಒತಿ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

13
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ
1 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದ, ಪಿ ಾತನು ಗಲಿ ಾಯದವರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಬಲಿಗಳ ಸಂಗಡ ಬೆರಸಿದನೆಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆ
ಗಲಿ ಾಯದವರು ಇಂ ಾ ಕೊಲೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಗಲಿ ಾಯದವರಿಗಿಂತ
ಾಪಿಷ್ಠರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 3 ಾಗೆ ಾವಿಸಕೂಡದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ. 4 ಇಲ್ಲವೆ ಸಿಲೊ ಾಮಿನಲಿ್ಲ
ಗೋಪುರ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 5 ಾಗಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಫಲ ಕೊಡದ ಅಂಜೂರಮರದ ಾಮ್ಯ
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ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಯ
ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಅವನು ಆ ಮರದಲಿ್ಲ
ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 7 ಬಳಿಕ ಅವನು ತೋಟ ಾರನಿಗೆ, ‘ನೋಡು, ಾನು ಮೂರು
ವಷರ್ದಿಂದಲೂ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರದಲಿ್ಲ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಇದನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕು. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು
ಾಕೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಅದಕೆ್ಕ
ಆ ತೋಟ ಾರನು, ‘ಯಜ ಾನನೇ ಈ ವಷರ್ವೂ ಇದನು್ನ ಬಿಡು, ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾನು ಇದರ ಸುತ್ತಲು ಅಗೆದು
ಗೊಬ್ಬರ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಮುಂದೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಹಣು್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಬಹುದು’ ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
6

ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗೂನಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
11 ಅಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ದು ಾತ್ಮ ನಿಂದ
ಾಧಿತ ಾಗಿ ಬೆನು್ನ ಬಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ ಗೂನಿ ಾಗಿದು್ದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಮೈ ಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತ ಾರದೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಇದ್ದಳು. 12 ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ರೋಗವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ 13 ಆಕೆಯ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟ ್ಟ ನು. ಇಟ್ಟಕೂಡಲೆ ಆಕೆ ನೆಟ್ಟ ಾದಳು, ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದಳು. 14 ಆದರೆ
ಆ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವ ಸ್ಥ
ಾಡಿದನ ಾ್ಲ ಎಂದು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ, “ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರು ದಿನಗಳು ಅವೆಯಷೆ್ಟ. ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, “ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎತ್ತ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಗೋದಲಿಯಿಂದ ಬಿಚಿ್ಚ ನೀರು ಕುಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ.
16 ಾ ಾದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಸೈ ಾನನು ಕಟಿ್ಟ
ಾಕಿದ್ದವಳೂ ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವಳೂ
ಆಗಿರುವ ಈಕೆಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆತನು ಹೇಳುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆತನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವ ಾನಿತ ಾದರು. ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಂ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ತದ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
10

ಾಸಿವೆ ಾಳಿನ ಾಗೂ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ನ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 13:31-33; ಾಕರ್ 4:30-32
18 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಏನನು್ನ ಹೋಲುತ್ತದೆ? ಅದನು್ನ ಾನು
ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 19 ಅದು ಾಸಿವೆ ಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು. ಅದು ಬೆಳೆದು ಮರ ಾಯಿತು. ಮತು್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟದವು” ಅಂದನು.
20 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾನು
ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 21 ಅದು
ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತೆಗೆದು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಕಲಸಿಡಲು ಆ
ಹಿಟೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹುಳಿ ಾಯಿತು” ಅಂದನು.
ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಾಗಿಲು
ಮ ಾ್ತ 7:13,14,21-23
22 ಯೇಸು ಊರೂರಿಗೂ ಾ್ರ ಮ ಾ್ರ ಮಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ
ಾಡು ಾ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಆಗ ಒಬ್ಬ ನು, “ಕತರ್ನೇ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
24 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಕ್ಕಟಾ ್ಟದ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ
ಾಸಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹು
ಜನರು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನೋಡುವರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
25 ಮನೆ ಯಜ ಾನನು ಎದು್ದ
ಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾಗಿಲು
ತಟಿ್ಟ, ‘ಕತರ್ನೇ ನಮಗೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಾಗಿಲು ಬಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗು ಾಗ ಅವನು,
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‘ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರೋ? ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ನನಗಿಲ್ಲ’ ಅಂ ಾನು
ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, ‘ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾವು
ಊಟ ಾಡಿದೆವು, ಕುಡಿದೆವು, ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಉಪದೇಶ ಾಡಿದಿ್ದ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗುವಿರಿ. 27 ಆದರೆ ಅವನು, ‘ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರೋ? ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ನನಗಿಲ್ಲ. ಅಧಮರ್ ಾಡುವ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅನು್ನವನು. 28 ಅಬ್ರ ಾಮ,
ಇ ಾಕ,
ಾಕೋಬರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಾಕ ಾಗುವುದು ಅಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೋ ಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ
ಕಡಿ
ೕಣವೂ ಉಂಟಾಗುವವು. 29 ಇದಲ್ಲದೆ ಪೂವರ್ ಪಶಿ್ಚಮ ಉತ್ತರ ದ ಣಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು
ಬಂದು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 30 ಇಗೋ ಕಡೆಯವ ಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು
ದಲಿನವ ಾಗುವರು.
ದಲಿನವ ಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವ ಾಗುವರು” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟಿ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 23:37-39
31 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಫರಿ ಾಯರು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ಹೋಗು, ಹೆರೋದನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 32 ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಹೋಗಿ ‘ಇಗೋ, ಾನು ಈಹೊತು್ತ ಾಳೆ ದೆವ್ವ ಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸು ಾ್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತ
ಇದು್ದ, ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಆ ನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 33 ಹೇಗೂ ಾನು ಈ
ಹೊತು್ತ ಾಳೆ ಾಡಿದು್ದ ಸಂಚಾರ ಾಡಬೇಕು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಕೂಡದಷೆ್ಟ. 34 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ರ ಣ
ತೆಗೆಯುವವಳೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ಕೋಳಿ ತನ್ನ
ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ
ಮನಸಿ್ಸತು್ತ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು! 35 ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಾಳುಬೀಳುವುದು.
‘ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯ ನು’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ವರೆಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
26
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ಯೇಸು ಜಲೋದರ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ
1 ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫರಿ ಾಯರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ
2 ಆಗ ಯೇಸು ತನೆ್ನದುರಿಗೆ ಜಲೋದರವುಳ್ಳ*
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, 3 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡುವುದು ಸರಿ
ೕ ಅಥ ಾ
4
ಸರಿಯಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಫರಿ ಾಯರನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ಸುಮ್ಮ ನೇ
ಇರಲು ಆತನು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ, 5 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೊಬ್ಬ ನ ಮಗ ಾಗಲಿ
ಎ ಾ್ತಗಲಿ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು ತಡ ಾಡದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಾ್ಲದರೂ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 6 ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡ ಾರದೆ ಇದ್ದರು.
ನಮ್ರ ತೆ ಮತು್ತ ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪಂಕಿ್ತಯ ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು
ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 8 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ ಾವ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮದುವೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದರೆ
ಪಂಕಿ್ತ
ಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗಿಂತ ೌರವವುಳ್ಳವನನು್ನ ಅವನು
ಕರೆದಿರಬಹುದು 9 ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಅವನನೂ್ನ ಕರೆದವನು ಬಂದು, ‘ಇವನಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬಿಡು’ ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಹೇಳು ಾಗ ನೀನು ಾಚಿಕೊಂಡು ಕಡೆಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಿ. 10 ಆದರೆ
ಾವ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಡೆಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ
7

*

14:2 ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ರೋಗ
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ಕರೆದವನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಇನೂ್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾ’ ಅನು್ನವನು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕುಳಿತಿರುವವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ೌರವ ದೊರಕುವುದು. 11 ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲ್ಪಡುವನು” ಅಂದನು.
12 ಆತನು ತನ್ನ ನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದವನಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು
ಾತು ಹೇಳಿದನು; ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ನೀನು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ಊಟಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ಾಯಂ ಾಲದ ಊಟಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಾಂಧವರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ನೆರೆಯವರ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಕರೆಯಬೇಡ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆ ಾರು, ಮತು್ತ ನಿನಗೆ
ಮುಯಿ್ಯ ಗೆಮು ಾ್ಯ ಗುವುದು. 13 ಆದರೆ ನೀನು ಔತಣ ಾಡಿಸು ಾಗ ಬಡವರು, ಅಂಗಹೀನ ಾದವರು,
ಕುಂಟರು, ಕುರುಡರು ಇಂಥವರನು್ನ ಕರೆ, 14 ಆಗ ನೀನು ಧನ್ಯ ಾಗುವಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿನಗೆ
ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಏನು ಾಡಲೂ ಇಲ್ಲದವರು. ನೀತಿವಂತರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾಗ ನಿನಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲ
ದೊರಕುವುದು.”
ಮ ಾ ಔತಣದ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 22:1-10
15 ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, “ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವವನೇ
ಧನ್ಯ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 16 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮ ಾ ಔತಣ
ಾಡಿಸಿ ಅನೇಕರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರ ಸಿದನು. 17 ಊಟವು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ, ಅವನು ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಈಗ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಆಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 18 ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ನೆವ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು.
ದಲನೆಯವನು ಆ ಆಳನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ ಾನು ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅದನು್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 19 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು,
‘ ಾನು ಐದು
ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 20 ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು, ‘ ಾನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಅಂದನು. 21 ಆ ಆಳು ಬಂದು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು ಸಿಟು್ಟ ಗೊಂಡು ಆಳಿಗೆ, ‘ನೀನು ತಟ್ಟ ನೆ ಈ ಊರಿನ
ಬೀದಿಬೀದಿಗೂ ಸಂದುಸಂದಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಡವರು, ಅಂಗಹೀನರು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಇಂಥವರನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಬಳಿಕ ಆ ಆಳು, ‘ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದಯಿತು. ಆದರೂ ಇನೂ್ನ ಸ್ಥಳ ಉಳಿದಿದೆ’ ಅಂದನು. 23 ಆಗ ಆ ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಆಳಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನೀನು ಾದಿಗಳಿಗೂ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದವರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿ
ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ, ನನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಲಿ. 24 ಆದರೆ ಔತಣಕೆ್ಕ
ದಲು ಆಮಂತಿ್ರ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾನು ಾಡಿಸಿದ ಅಡಿಗೆಯ ರುಚಿಯನು್ನ ಸವಿಯ ಾರದು’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು.
ಶಿಷ ್ಯ ತ ್ವದ ಬೆಲೆ
ಮ ಾ್ತ 10:37-38
25 ಬಹು ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇರಲು ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 26 “ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ,
ಮಕ್ಕಳು, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಇವರನೂ್ನ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಸಹ ಹಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರ ಾರನು. 27
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರದ
ಹೊರತು ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರ ಾರನು. 28 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಒಂದು ಗೋಪುರವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಸಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿದರೆ ಅವನು
ದಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಖಚುರ್ ಆದೀತು,
ಅದನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಹಣ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆ
ೕ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
29 ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಾಡದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ
ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈ ಸ ಾರದೆ ಹೋದರೆ
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ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರು,
‘ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದಕ್ಕಂತೂ ತೊಡಗಿದನು, ಕೆಲಸಪೂರೈ ಸ ಾರದೆ
ಹೋದನು’ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾ ಾರು. 31 ಇಲ್ಲವೆ
ಾವ ಅರಸ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಅರಸನ
ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ದಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವವನನು್ನ ಾನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ದಂಡಿನಿಂದ ಎದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವೆನೋ ಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? 32 ಾನು ಶಕ್ತನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಅರಸನು ಇನೂ್ನ
ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
33
ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನೇ ಆಗಲಿ ತನಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರ ಾರನು.
30

ಸಪೆ್ಪ ಾದ ಉಪು ್ಪ
ಮ ಾ್ತ 5:13; ಾಕರ್ 9:50
34 “ಉಪ್ಪಂತೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ ಾಥರ್ವೇ. ಉಪು ್ಪ ಸಪ್ಪ ಾದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ನತರಿಂದ ರುಚಿಬರಿಸಲು ಾಧ್ಯ?
35 ಅದು ಭೂಮಿ ಾದರೂ ತಿಪೆ್ಪ ಾದರೂ ಉಪ
ೕಗಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ” ಅಂದನು.
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ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 18:12-14
1 ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಎ ಾ್ಲ ಸುಂಕದವರೂ
ಾಪಿಗಳೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಫರಿ ಾಯರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, “ಇವನು ಾಪಿಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗೊಣಗುಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 4 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಾವ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ ತನಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿರ ಾಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅವನು
ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತ್ತನೂ್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಕಳೆದುಹೋದದು್ದ ಸಿಕು್ಕವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಹೋಗದೆ ಇ ಾ್ದನೆಯೇ? 5 ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು, 6 ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ‘ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಕುರಿ
ಸಿಕಿ್ಕತು, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ. 7 ಅದರಂತೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲದ ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿಗಿಂತ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಕಳೆದುಹೋದ ಾಣ್ಯ ದ ಾಮ್ಯ
ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಗಳಿರ ಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ
ದೀಪಹಚಿ್ಚ, ಮನೆಯನು್ನ ಗುಡಿಸಿ ಸಿಕು್ಕವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹುಡುಕದೆ ಇ ಾ್ದಳೂ? 9 ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರನೂ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ‘ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು,
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಳಲ್ಲವೇ. 10 ಅದರಂತೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
8 “ಇಲ್ಲವೇ

ದುಂದು ಾರ ಮಗ
ಇನೂ್ನ ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 12 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕಿರಿಯವನು ತಂದೆಗೆ, ‘ಅ ಾ್ಪ, ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಾಲನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ತಂದೆಯು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಿರಿಯ ಮಗನು ತನ್ನ
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ಾಲನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಟಿಂಗ ಾಗಿ ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಹೀಗೆ ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ೕರ ಾದ ಬರ ಬಂದು ಏನೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾದನು. 15 ಆಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗ ಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ತನ್ನ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವನು ಹಂದಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಾಯಿಗಳ ಾ್ನದರೂ ತಿಂದು
ಹಸಿವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟ ನು, ಆದರೂ
ಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 17 ಆಗ ಅವನಿಗೆ
ಬುದಿ್ಧಬಂದು ಅವನು, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಆ ಾರವಿದೆ, ಾ ಾದರೋ ಇಲಿ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ಾನು ಎದು್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ಅ ಾ್ಪ, ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
19 ಇನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಂತೆ
ಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು, 20 ಎದು್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು.
“ಅವನು ಇನೂ್ನ ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, ಕನಿಕರಪಟು್ಟ, ಓಡಿಬಂದು
ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಮುದಿ್ದಟ್ಟ ನು. 21 ಆದರೂ ಮಗನು ಅವನಿಗೆ,
‘ಅ ಾ್ಪ, ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ
ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 22 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ, ‘ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತಟ್ಟ ನೆ ತಂದು ಇವನಿಗೆ ಉಡಿಸಿ, ಇವನ ಕೈ ಗೆ ಉಂಗುರವನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಿ, ಾಲಿಗೆ
ೕಡು
ಮೆಡಿಸಿರಿ, 23 ಕೊಬಿ್ಬ ಸಿದ ಆ ಕರುವನು್ನ ತಂದು ಕೊಯಿ್ಯರಿ, ಹಬ್ಬ ಾಡೋಣ, ಉ ಾ್ಲಸಪಡೋಣ. 24 ಈ
ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದನು, ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ೕಲಿಹೋಗಿದ್ದನು, ಸಿಕಿ್ಕದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು. 25 ಆದರೆ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಮನೆಯ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಾದ್ಯ
ೕಷಗಳನೂ್ನ ನತರ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, 26 ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದು, ಇದೇನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 27 ಆಳು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಇವನು ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಆ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯಿ್ಸ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ ತಂದೆಯು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 29 ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ನೋಡು, ಇಷು್ಟ ವಷರ್ ನಿನಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಎಂದೂ ಮೀರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಾನು
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಸಂಗಡ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಎಂದೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಡ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
30 ಆದರೆ ಸೂಳೆಯರನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬದುಕನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿದ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬಂ ಾಗ
ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಇವನಿಗೆ ಕೊಯಿ್ಸದಿಯ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು, ‘ಕಂ ಾ,
ನೀನು
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ನನ್ನದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. 32 ಆದರೆ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದೂ
ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವುದೂ ಾ್ಯಯ ಾದದೆ್ದೕ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದನು, ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ;
ೕಲಿಹೋಗಿದ್ದನು, ಸಿಕಿ್ಕದನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಅ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಾರು ಾತ್ಯ ಾರನ ಾಮ್ಯ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ಾರು ಾತ್ಯ ಾರನಿದ್ದನು.
ಅವನ ಕುರಿತು ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ, ಇವನು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಾಳು ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಾರೋ ದೂರು ಹೇಳಿರ ಾಗಿ, 2 ಯಜ ಾನನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದು,
‘ಇದೇನು ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಳುವ ಸಂಗತಿ? ನಿನ್ನ ಾರು ಾತೆ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸು, ನೀನು ಇನು್ನ
ಾರು ಾತ್ಯ ಾರ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆ ಾರು ಾತ್ಯ ಾರನು,
‘ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನನಿ್ನಂದ ಈ ಾರು ಾತೆ್ಯಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
ಅಗೆಯುವದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ, ಭಿ ಬೇಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಈ ಾರು ಾತೆ್ಯಯ
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ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು
ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ’ ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು, 5 ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ
ಾಲ ಾರರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನೂ್ನ ಕರೆದು
ದಲನೆಯವನನು್ನ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 6 ಅವನು ‘ನೂರು ಬುದ್ದಲಿ ಎಣೆ್ಣ’ ಎಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ, ‘ಈ ನಿನ್ನ ಪತ್ರ ವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗ ಐವತು್ತ ಬುದ್ದಲಿ ಎಂದು ಬರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಬಳಿಕ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ, ‘ನೀನು
ಎಷು್ಟ ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ‘ನೂರು ಖಂಡುಗ ಗೋದಿ’ ಅಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ, ‘ಈ
ನಿನ್ನ ಪತ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂಭತು್ತ ಖಂಡುಗ ಎಂದು ಬರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಯಜ ಾನನು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಆ ಾರು ಾತ್ಯ ಾರನನು್ನ ಕುರಿತು, ಇವನು ಜಾಣತನ
ಾಡಿದನು
ಎಂದು ಹೊಗಳಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ
ಜಾಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
9 “ಅ ಾ್ಯ ಯದ ಧನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು
ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದವನು ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗುವನು.
ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿರುವವನು ಬಹಳ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅ ಾ್ಯ ಯದ ಧನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಅ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿರುವನು.
ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವ ಾದರೆ ನಿಜ ಾದ ಧನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ
ಾರು ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಾ್ಟರು? 12 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ
ಸೊತಿ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಾರು ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಾ್ಟರು?
13
ಾವ ಆ ಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರನು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು, ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುವನು.
ನೀವು ದೇವರನೂ್ನ ಧನವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೇವಿಸ ಾರಿರಿ” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ನುಡಿದ ಾ ಾ ವಚನಗಳು
ಮ ಾ್ತ 11:12,13; 5:31,32; ಾಕರ್ 10:11,12
14 ಫರಿ ಾಯರು ಹಣ ಾಸೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ
ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಆತನನು್ನ
ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು. 15 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ನೀವು, ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಮನುಷ ್ಯರ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥದು ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.
16 “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವೂ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳೂ
ೕ ಾನನ ತನಕವೇ. ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರ
್ರ
ಾಜ್ಯ ದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಾರಲ್ಪಡುತ್ತಲಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ನುಗ್ಗಲು ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
17 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಗುಡ ಾದರೂ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆ ಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ
್ರ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ.
18 “ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಾಜರನೂ
“ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಅವನು ಬೆಲೆ ಾಳುವ ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿ
ಮುಂ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರ ತಿದಿನವು ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 20 ಅವನ
ಮನೇ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇವನು ಮೈ ತುಂ ಾ ಹುಣೆ್ಣದ್ದವನು.
21 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಎಂಜಲನು್ನ ತಿಂದು ಹಸಿವು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಇಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಾಯಿಗಳು ಸಹ ಬಂದು ಅವನ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ನೆಕು್ಕತಿ್ತದ್ದವು. 22 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ
ಮೇಲೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಸತ್ತನು. ದೇವದೂತರು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಎದೆಗೆ
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23 ಅವನು

ಒರಗಿಸಿದರು. ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಸಹ ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ ಹೂಣಿಟ್ಟರು.
ಾ ಾಳದೊಳಗೆ
ಾತನೆಪಡು ಾ್ತ ಇರುವಲಿ್ಲ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ದೂರದಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನನೂ್ನ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾಜರನನೂ್ನ ನೋಡಿ, 24 ‘ತಂದೆಯೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟು್ಟ ಾಜರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು
ಅವನು ತನ್ನ ತುದಿ ಬೆರಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ತಣ್ಣಗೆ ಾಡಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉರಿಯಲಿ್ಲ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ಕಂ ಾ, ನೀನು ಆಶಿಸಿದ
ಸುಖಸಂಪತ್ತನು್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿದಿ್ದ.
ಾಗೆಯೇ ಾಜರನು ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು
ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ. ಈಗ ಾದರೋ ಇಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಸಂಕಟ.
26 ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆಳ ಾದ ಕಂದಕ ಇದೆ. ಆದ ಾರಣ ಈ
ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಹೋಗ ಾರರು. ಮತು್ತ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಾರಿಂದಲೂ ಬರಲಿ ಾ್ಕಗದು’ ಅಂದನು. 27 ಆಗ ಅವನು, ‘ಅ ಾ್ಪ, ಾ ಾದರೆ ಾಜರನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 28 ನನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಸಹ ಈ
ಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರದಂತೆ ಅವನು ಾನು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿಸಿ
ಹೇಳಲಿ’ ಅಂದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, ‘ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳೂ
ಅವರಲಿ್ಲ ಅವೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿ’ ಅನ್ನಲು, 30 ಅವನು ‘ತಂದೆಯೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನೇ ಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ತವರ
ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು’
ಅಂದನು. 31 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಅವರು
ೕಶೆಯ ಾತನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತನೂ್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನೊಬ್ಬ ನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದರೂ ಅವರು ಒಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”
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ಯೇಸುವಿನ ಾ ಾ ವಚನಗಳು
ಮ ಾ್ತ 18:6,7,21,22; ಾಕರ್ 9:42
1 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೂ ಅವು
ಾವನಿಂದ
2 ಅಂಥವನು ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ
ಬರುತ್ತವೆ
ೕ ಅವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ?
ಾಪ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಲೇಸು. 3 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ
ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸು. ಅವನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟರೆ ಅವನ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು. 4 ಅವನು ದಿನಕೆ್ಕ ಏಳು ಾರಿ
ನಿನಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಏಳು ಾರಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ‘ ಾನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಂಬಿಕೆ
ಅ ಸ್ತಲರು ಕತರ್ನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 6 ಕತರ್ನು, “ ಾಸಿವೇ
ಾಳಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಈ ಅತಿ್ತಮರಕೆ್ಕ, ‘ನೀನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತಕೊಂಡುಹೋಗಿ
ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾಟಿಕೊ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದು” ಅಂದನು.
5

ಆಳಿನ ಕತರ್ವ್ಯ
ಾವನಿ ಾದರೂ ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡುವ ಅಥ ಾ ಕುರಿಮೇಯಿಸುವ ಆಳಿರ ಾಗಿ, ಅವನು
ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆ ಆಳಿಗೆ, ‘ನೀನು ತಟ್ಟ ನೆ ಬಂದು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೋ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವನೇ? 8 ಾಗೆ ಹೇಳದೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಊಟಕೆ್ಕೕ ಾದರೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡು, ಾನು ಊಟ ಾಡುವ ತನಕ
ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡು. ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಊಟ ಾಡು, ಕುಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ.
9 ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ನಡೆದ ಆ ಆಳಿಗೆ, ನಿನಿ್ನಂದ ಉಪ ಾರ ಾಯಿತೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವನೇ?
ಇದರಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿ. 10 ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ‘ ಾವು
ಆಳುಗಳು, ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲದವರು, ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನೆ ್ನೕ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಅನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
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ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಸ ಾಯರ್, ಗಲಿ ಾಯ ಸೀಮೆಗಳ ನಡುವೆ
ಾದುಹೋದನು. 12 ಒಂದು ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಬಂ ಾಗ ಹತು್ತಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು
ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು, 13 “ಯೇಸುವೇ, ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.
14 ಆತನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀವು ಹೋಗಿ
ಾಜಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ತೋರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಶುದ್ಧ ಾದರು. 15 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನಗೆ ಗುಣ ಾದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ,
ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, 16 ಯೇಸುವಿನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
ಆತನಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದವನು. 17 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ,
“ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶುದ್ಧ ಾದರಲ್ಲವೇ. ಮಿಕ್ಕ ಒಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಎಲಿ್ಲ? 18 ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈ
ಅನ್ಯ ದೇಶದವನೇ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 19 ಅವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ
ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿಯದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ಆಗಮನ
ಮ ಾ್ತ 24:23-28,37-41
20 ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು
ಾ ಾಗ ಬರುವುದೆಂದು ಫರಿ ಾಯರು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
“ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನೀವು ಗಮನಿಸು ಾ್ತ ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಬರುವಂಥದಲ್ಲ. 21 ‘ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ
ಇದೆ, ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲ ಅದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗದು. ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಅದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಒಂದು
ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ದಿನಗ ಳಗೆ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ
ಅದನು್ನ ನೋಡದೆ ಇರುವಿರಿ. 23 ಜನರು ನಿಮಗೆ, ‘ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವರು ಹೇಳುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲೂ ಬೇಡಿರಿ.
24 ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಾ್ತ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ
ಹೊಳೆಯುವುದೋ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ತನ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲರುವನು. 25 ಆದರೆ
ದಲು ಆತನು
ಬಹು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ಈಗಿನ ಾಲದ ಸಂತತಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 26 ನೋಹನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಯುವುದು. 27 ನೋಹನು ಾವೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ ಜನರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು,
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು. 28 ಮತು್ತ
ಲೋಟನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುವುದು. ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು,
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು, ಾ ಾಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ನೆಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಆದರೆ ಲೋಟನು
ಸೊದೋಮ್ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಸುರಿದು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದವು. 30 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಇರುವುದು. 31 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು ಮನೆ
ಳಗಿರುವ ತನ್ನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಇಳಿದು ಬರ ಾರದು. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ಸಹ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು.
32 ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 33 ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು, ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 34 ಆ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವರು. ಒಬ್ಬ ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು.
35 ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲಿ್ಲ ಬೀಸುತಿ್ತರುವರು. ಒಬ್ಬಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಳು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬಳು
36 *“ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರಿರುವರು; ಒಬ್ಬ ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು
ಬಿಡಲ್ಪಡುವಳು.”
ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು” ಅಂದನು.
*
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ವಿಧವೆಯ ಾಗೂ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾಮ್ಯ
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುತಿ್ತರಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 2 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು. ಅವನು
ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡದೆ ಇದ್ದವನು. 3 ಅದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಇದ್ದಳು.
ಆಕೆಯು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸು’
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳು. 4 ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಮನಸು್ಸಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು, ‘ ಾನು
ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವವನಲ್ಲ, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವವನಲ್ಲ, 5 ಆದರೂ ಈ ವಿಧವೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಬರುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಈಕೆಯ ಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆನು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಈಕೆ ಪದೇಪದೇ
ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ದಣಿ ಾಳು’ ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡನು.” 6 ಕತರ್ನು ಈ ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ, “ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾದ ಈ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆತನಿಗೆ ಹಗಲು ಾತಿ್ರ
ರೆಯಿಡುವಲಿ್ಲ, ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಡ ಾಡಿದರೂ
ಅವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸದೆ ಇರುವನೇ? ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸದೆ ಇರುವನೇ? 8 ಅವರಿಗೆ
ಬೇಗ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಬರು ಾಗ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಣಲು ಾಧ್ಯ ೕ?” ಅಂದನು.
1

ಫರಿ ಾಯನ ಾಗೂ ಸುಂಕದವನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದವರನು್ನ ತಿರ ಾ್ಕರ
10 ಅದೇನೆಂದರೆ,
ಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.
“ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬ ನು ಫರಿ ಾಯನು,
ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು ಸುಂಕದವನು. 11 ಫರಿ ಾಯನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗ ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ದೇವರೇ,
ದರೋಡೆಕೋರರೂ, ಅ ಾ್ಯಯ ಾರರೂ, ಾದರ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿರುವ ಉಳಿದ ಜನರಂತೆ ಾನಲ್ಲ,
ಈ ಸುಂಕದವನಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾರಕೆ್ಕ ಎರ ಾವತಿರ್
ಉಪ ಾಸ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ಾನು ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಾಲು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 13 ಆದರೆ ಆ ಸುಂಕದವನು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
14 ಇವನು
ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ಆಗದೇ, ‘ದೇವರೇ, ಾಪಿ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು’ ಅಂದನು.
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಫರಿ ಾಯನು ಅಂಥವ ಾಗಿ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನ ನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲ್ಪಡುವನು” ಅಂದನು.
9

ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 19:13-15; ಾಕರ್ 10:13-16
15 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಟಿ್ಟ ಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತರಲು, ಶಿಷ ್ಯರು
ಕಂಡು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. 16 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಿಸಿ, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಇಂಥವರದೇ. 17 ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾರು ಶಿಶು ಾವದಿಂದ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು
ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಅಧಿ ಾರಿ
ಮ ಾ್ತ 19:16-29; ಾಕರ್ 10:17-30
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ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಬಂದು, “ಒಳೆ್ಳಯ ಬೋಧಕನೇ, ಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳ ಾಗಿ, 19 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಾಕೆ
ಹೇಳುತಿ್ತೕ? ದೇವರೊಬ್ಬ ನೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತವನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಲ್ಲ. 20 ‘ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು, ನರಹತ್ಯ
ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು’
ಎಂಬ ದೇವ ಾ ಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆಯಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕ್ಕವನು, “ ಾನು ಾಲ್ಯ ದಿಂದಲೂ
ಇವೆಲ್ಲ ನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿದೆ.
ನಿನಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡು, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಪತು್ತಂಟಾಗುವುದು. ತರು ಾಯ ನೀನು
ಬಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟ ನು. 24 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಕಷ್ಟ. 25 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು
ಸೂಜಿಕಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ” ಅಂದನು. 26 ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದವರು, “ ಾ ಾದರೆ
ಾರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾದೀತು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 27 ಆತನು, “ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು ದೇವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಿವೆ” ಅಂದನು.
18

28 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಇಗೋ, ಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ
ಾರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು”
ಎಂದು ಹೇಳಲು, 29 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ್ಕಗಿ
ಮನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಾ್ನ ಗಲಿ, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಲಿ
ತ್ಯ ಜಿಸು ಾ್ತನೋ, 30 ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾಲು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸಿಕೆ್ಕೕ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೇ. ಮತು್ತ ಮುಂದಣ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ದೊರೆಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರು ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 20:17-19; ಾಕರ್ 10:32-34
31 ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ,
ಾವು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದದೆ್ದ ಾ್ಲ
ಅವನಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು. 32 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸುವರು, ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು, ಬೈ ಯುವರು, ಉಗುಳುವರು, 33 ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು, ಕೊಲು್ಲವರು
ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಈ
ಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದವು,
ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಭಿಕ್ಷುಕನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 20:29-34; ಾಕರ್ 10:46-52
35 ಆತನು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಾರಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಕುರುಡನು, 36 ಗುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಇದೇನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 37 ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ, 38 ಅವನು, “ಯೇಸುವೇ,
ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 39 ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು
ಸುಮ್ಮ ನಿರು ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಲು ಅವನು, “ ಾವೀದನ ಕು ಾರನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸು”
ಎಂದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 40 ಆಗ ಯೇಸು ನಿಂತು, ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, 41 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಕೋರುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವನು, “ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ
ಾಡು ಕತರ್ನೇ” ಅಂದನು.
42 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದೆ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸಿದವು, ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. ಜನರೆಲ್ಲರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.

19
ಯೇಸು ಸುಂಕದವ ಾದ ಜ ಾ್ಕಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದದು್ದ
ಯೆರಿಕೋ ಊರನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಾದುಹೋಗು ಾಗ, 2 ಅಲಿ್ಲ ಜ ಾ್ಕಯನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಅವನು ಸುಂಕವಸೂಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ಮತು್ತ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಅವನು
ಯೇಸು ಹೇಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೋಡಲು ಅಪೇ ಸಿದರೂ ಾನು ಕುಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ, ಜನರ ಗುಂಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ನೋಡ ಾರದೆ ಹೋದನು. 4 ಆದ ಾರಣ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮುಂದೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆತನು
ಬರುತಿ್ತರುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಆಲದ ಮರವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. 5 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ,
“ಜ ಾ್ಕಯನೇ, ತಟ್ಟ ನೆ ಇಳಿದು ಾ, ಾನು ಈಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲು, 6 ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
7 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು, “ಈತನು
ಾಪಿ ಾಗಿರುವವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದರು. 8 ಆದರೆ ಜ ಾ್ಕಯನು ನಿಂತುಕೊಂಡು “ಕತರ್ನಿಗೆ, ಕತರ್ನೇ,
ನೋಡು, ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಾನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
ಾರಿಂದ
ಏ ಾದರೂ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ ಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಯೇಸು, “ಈಹೊತು್ತ ಈ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಯಿತು. ಇವನು ಸಹ ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವನಲ್ಲವೇ.
10 ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರಿತಪಿ್ಪ ಹೋದದ್ದನು್ನ ಹುಡುಕಿ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
1 ಯೇಸು

ಹತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಾಣ್ಯ ದ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 25:14-30
11 ಜನರು
ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಯೇಸು
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಸಮೀಪ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಕೂಡಲೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ
ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಇನೂ್ನ ಒಂದು ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಶಿ್ರ ೕಮಂತ ಾದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾನು ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.
13 ಹೊರಡು ಾಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
‘ ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 14 ಆದರೆ ಅವನ
ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ‘ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದೊರೆತನ ಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದರು. 15 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ಾನು ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಆಳುಗಳು ಾ್ಯ ಾರದಿಂದ ಎಷೆ್ಟ ಷು್ಟ
ಾಭ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು.
16
ದಲನೆಯವನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ‘ದೊರೆಯೇ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಾಣ್ಯ ಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹತು್ತ
ಾಣ್ಯ ಗಳು ಸಂ ಾದನೆ ಾದವು’ ಅನ್ನಲು, 17 ಅವನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಭ ಾ! ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಳು, ನೀನು ಬಹು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹತು್ತ ಾ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಎರಡನೆಯವನು ಬಂದು, ‘ದೊರೆಯೇ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ
ಾಣ್ಯ ಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಐದು ಾಣ್ಯ ಗಳು
ದೊರಕಿದವು’ ಅನ್ನಲು, 19 ಅವನು ಆ ಆಳಿಗೆ, ‘ನೀನು ಸಹ ಐದು ಾ್ರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20-21 ಬಳಿಕ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಬಂದು, ‘ದೊರೆಯೇ, ಇಗೋ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಾಣ್ಯ. ನೀನು
ಇಡದೆಯಿರುವುದನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು, ಬಿತ್ತದೆಯಿರುವುದನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವ ಕಠಿಣ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಇದನು್ನ ವಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆನು’ ಅಂದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
‘ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಆಳು, ನಿನ್ನ ಾತಿನ ಮೇಲೆಯೇ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಇಡದೆಯಿರುವುದನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು, ಬಿತ್ತದೆಯಿರುವುದನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವ ಉಗ್ರ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಂದು
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ತಿಳಿದಿರುವೆ ಾ?
ಾ ಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ
ಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಆ ಮೇಲೆ ಾನು
ಬಂದು ಅದನು್ನ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 24 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ, ‘ಆ ಾಣ್ಯ ವನು್ನ
ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಾಣ್ಯ ಗಳುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಅವರು,
‘ದೊರೆಯೇ, ಹತು್ತ ಾಣ್ಯ ಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ಅವೆಯ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 26 ಅದಕ್ಕವನು,
‘ಇದ್ದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು’ ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ 27 ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾನು ದೊರೆತನ ಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಆ
ನನ್ನ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಂ ಾರ ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.
23

ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:1-11; ಾಕರ್ 11:1-11;
ೕ ಾ 12:12-19
28 ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋದನು.
29 ಅನಂತರ ಆತನು ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ಫ ಗೆಗೂ
ಬೇ ಾನ್ಯಕೂ್ಕ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, 30 “ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೋಗಿರಿ,
ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಅದರ
ಮೇಲೆ
ಾರೂ ಹತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಕರೆತನಿ್ನರಿ. 31
ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ‘ಮರಿಯನು್ನ
ಾಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ‘ಇದು ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿದೆ ಅನಿ್ನರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
32 ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಹೋಗಿ ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕಂಡರು. 33 ಅವರು ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ
ಬಿಚು್ಚತಿ್ತರು ಾಗ ಅದರ ಯಜ ಾನನು, “ಈ ಮರಿಯನು್ನ ಾಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
34 ಅವರು, “ಇದು ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 35 ಅದನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 36 ಆತನು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿದರು. 37 ಆತನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ
ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಶಿಷ ್ಯರ ಗುಂಪೆ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತ ಾವು ಕಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
38 “ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ,
ಮೇಲಣಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ”
ಎಂದು ಮ ಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು.
39 ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿದ್ದ ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆತನಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಗದರಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 40 ಆತನು, “ಇವರು ಸುಮ್ಮ ಾದರೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳೇ ಕೂಗುವವು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.
41 ತರು ಾಯ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿ
ಅದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ, 42 “ನೀ ಾದರೂ ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಇದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 43-44 ದೇವರು
ನಿನಗೆ ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟ ಸಮಯವನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ವೈ ರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಡು್ದಕಟಿ್ಟ, ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ
ಜನರನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬರುವವು” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ
45 ಬಳಿಕ ಆತನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುವವರನು್ನ ಹೊರ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, 46 “ ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಾ್ರ ಥರ್ ಾಲಯ ಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆಯ ಾ್ಲ, ಆದರೆ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಅಟಿ್ಟದನು. 47 ಅಲ್ಲದೆ
ಆತನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಬೋಧನೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ,
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ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ, ಪ್ರ ಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಯಕರೂ ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 48 ಆದರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
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ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:23-27; ಾಕರ್ 11:27-33
1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದು,
2 “ನೀನು
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತಿ್ತೕ? ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರು
ಾರು?
ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು, 3 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಒಂದು ಾತು
ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 4 ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು
ೕ ಾನನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದಿತೋ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದಿತೋ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
5 ಆಗ ಅವರು, “ ‘ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು
ಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಮತೆ್ತ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಾಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂ ಾನು, 6 ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ೕ ಾನನನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂ ಾರು’ ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 7 ಅದು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತೋ ಾವರಿಯೆವು ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 8 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾವ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 21:33-46; ಾಕರ್ 12:1-12
9 ಆಗ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು
ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಂದು ಾ್ರ ಯ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ, ಆದನು್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಬೇರೊಂದು
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಇದ್ದನು. 10 ಫಲ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಾಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಳನು್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅವನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 11 ಆ ಧಣಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬ ಆಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿ ಅವರು
ಅವನನೂ್ನ ಹೊಡೆದು ಅವ ಾನಪಡಿಸಿ ಬರಿಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 12 ಆ ಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಅವನನೂ್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟದರು. 13 ಆಗ ಆ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ
ಧಣಿಯು, ‘ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಮುದು್ದಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿ ಾದರೂ
ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿ ಾರು’ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 14 ಆದರೆ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಯಜ ಾನನ
ಮಗನನು್ನ ಕಂಡು, ‘ಇವನೇ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥನು; ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕೋಣ, ಇವನ ಪಿ ಾ್ರ ಜಿರ್ತವೆ ಾ್ಲ
ನಮ್ಮ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು, 15 ಅವನನು್ನ ಾ್ರ ಯ
ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ, ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಾ ಾದರೆ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಧಣಿಯು ಅವರಿಗೆ
ಏನು ಾಡಿ ಾನು? 16 ಅವನು ಬಂದು ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು” ಅಂದನು. ಇದನು್ನ ಜನರು ಕೇಳಿ, “ ಾ ಾಗ ಾರದು” ಅಂದರು.
17 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ, ಾ ಾದರೆ
“ ‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು’
ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಾತೇನು?
18 “ಈ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತುಂಡುತುಂ ಾಗುವನು. ಆ ಕಲು್ಲ
ಾರ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವುದೋ ಅದು ಅವನನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವುದು” ಅಂದನು.
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ಸುಂಕದ ಕುರಿತು ವಿರೋಧಿಗಳ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಮ ಾ್ತ 22:15-22; ಾಕರ್ 12:13-17
19 ಾಸಿ್ತ ಗಳೂ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಕುರಿತು ಈ ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು
್ರ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ನೋಡಿದರು. ಆದರೆ
ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 20 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ವಶಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತ, ನೀತಿವಂತರಂತೆ ನಟಿಸುತಿ್ತರುವ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಆತನ ಾತಿನಲಿ್ಲ
ಏನ ಾ್ನದರೂ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ (ಆತನ ಬಳಿಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿದರು. 21 ಗೂಢಚಾರರು,
“ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಸರಿ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತೕ, ನೀನು ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ವಿಲ್ಲದೆ
ದೇವರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 22 ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಕಂ ಾಯ
ಕೊಡುವುದು ಸರಿ
ೕ ಸರಿಯಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
23 ಯೇಸು ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು, 24 ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ವನು್ನ
ತೋರಿಸಿರಿ. ಇದರಲಿ್ಲ
ಾರ ತಲೆ ಾಗು ಮುದೆ್ರ ಯದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು, “ಕೈ ಸರನದು”
ಅಂದರು. 25 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ಕೈ ಸರನದನು್ನ ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಯೇಸು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಅವರು
ಾವ ತಪ್ಪ ನೂ್ನ
ಹಿಡಿಯ ಾಗದೆ, ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಸುಮ್ಮ ಾದರು.
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿತು ಸದು್ದ ಾಯರ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಮ ಾ್ತ 22:23-33; ಾಕರ್ 12:18-27
27 ತರು ಾಯ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವವ ಾದ ಸದು್ದ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 28 “ಬೋಧಕನೇ, ಅಣ್ಣ ಾದವನು ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ತಮ್ಮ ನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಸಂ ಾನವನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆಯು ನಮಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟ ನಷೆ್ಟ. 29 ಒಳೆ್ಳಯದು, ಏಳು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದರು.
ದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. 30-31 ಎರಡನೆಯವನೂ ಅವನ ತರು ಾಯ
ಮೂರನೆಯವನೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ
ಮದುವೆ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು. 32 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. 33 ಾ ಾದರೆ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಅವರೊಳಗೆ
ಾರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರುವಳು? ಆಕೆಯನು್ನ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಾ್ಲ” ಅಂದರು.
34 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ,
“ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ
ಾಗೂ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತರೆ. 35 ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕವನೂ್ನ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಪುನರು ಾ್ಥನವನೂ್ನ
ಪಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಾಡಿಕೊಡುವುದೂ
ಇಲ್ಲ. 36 ಅವರು ಇನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ
ಸರಿಸ ಾನರೂ, ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿವುದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ.
37 ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ ಏಳು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ
ೕಶೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ದೆಯ ಸಂಗತಿಯಿರುವ
ಅ ಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ*ಕತರ್ನನು್ನ ‘ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು ಇ ಾಕನ ದೇವರು
ಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 38 ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಹೊರತು ಜೀವವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಜೀವಿಸುವವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39 ಾಸಿ್ತ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಹೇಳಿದಿ” ಅಂದರು.
40 ಆತನನು್ನ ಇನೆ್ನೕನು
್ರ
ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಧೈ ಯರ್ವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ
ಮ ಾ್ತ 22:41-46; ಾಕರ್ 12:35-37
*
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ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಅದು ಹೇ ಾದೀತು?
‘ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾವೀದನೇ ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
44 “ ಾವೀದನು ಆತನನು್ನ ‘ಒಡೆಯನೆಂದು’ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
41 ಆಗ ಯೇಸು, “ಬರಬೇ

42-43 †“

ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 23:1-36; ಾಕರ್ 12:38-40
45 ಜನರೆಲ್ಲರು ಕೇಳುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 46 “ ಾಸಿ್ತ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
್ರ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ಅವರು ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು ತಿರು ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೂ,
ಅಂಗಡಿಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮ ಾ್ಕರಗಳು, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳು, ಔತಣಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಥಮ ಾ್ಥನ, ಇವುಗಳನು್ನ ಬಯಸುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 47 ಅವರು ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿ,
ನಟನೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಉದ್ದ ಾದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಇಂಥವರು ಹೆಚಾ್ಚದ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವರು” ಅಂದನು.
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ವಿಧವೆಯ ಾಣಿಕೆ
ಾಕರ್ 12:41-44
1 ಯೇಸು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. 2 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು ಾಮ್ರ ದ ಚಿಕ್ಕ ಾಣ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಕುವುದನು್ನ ಯೇಸು
ಗಮನಿಸಿ, 3 “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ.
4 ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರು ತಮಗೆ ಾ ಾಗಿ ಮಿಕ್ಕದ್ದರಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಕೆ
ೕ ತನ್ನ ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಜೀವನಕಿ್ಕದು್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟಳು” ಅಂದನು.
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದ ಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 24:1-14; ಾಕರ್ 13:1-13
5 ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಅಂದ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ
ಾಣಿಕೆಯ
ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ, 6 ಯೇಸು, “ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ, ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯದೆ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು”
ಅಂದನು. 7 ಅವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ಅದು
ಾ ಾಗ ಆಗುವುದು? ಅದು ಸಂಭವಿಸು ಾಗ
ಾವ
ಸೂಚನೆಗಳುಂಟಾಗುವುವು?”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು, 8 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ನೀವು
ೕಸಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ‘ ಾನೇ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು, ಾನೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು’ ಎಂತಲೂ ‘ಆ ಾಲ ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು’ ಎಂತಲೂ ಹೇಳುವರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗಳೂ ಗಲಭೆಗಳೂ ಆಗುವುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳು ಾಗ, ನೋಡು ಾಗ
ಭಯಭೀತ ಾಗಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದೆ ಾ್ಲ
ದಲು ಆಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಕೂಡಲೆ ಅಂತ್ಯ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
10 ಮತು್ತ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಜನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜನರೂ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಜ್ಯ ವೂ ಏಳುವವು. 11 ಮತು್ತ ಮ ಾಭೂಕಂಪಗ ಾಗುವವು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಬರಗಳೂ ಉಪದ್ರ ವಗಳೂ
ಬರುವವು, ಭ ಾನಕ ಘಟನೆಗಳೂ ಮ ಾ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ತೋರುವವು. 12 ಆದರೆ
ಇವೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ ಮತು್ತ ಸೆರೆಮನೆಯ
†
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ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಅಧಿಪತಿಗಳ
13 ಇದು
ಮುಂದೆಯೂ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು.
ಾ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
14
ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು.
ಆದುದರಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಮುಂ ಾಗಿ
ೕಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನಿಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಎದುರು
ಾತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಆಗದಂಥ ಾಯನೂ್ನ,
16 ಆದರೆ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ,
ಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಬಂಧು ಾಂಧವರೂ. ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುವರು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಗೆ ಾಡುವರು. 18 ಆದರೂ
ನಿಮ್ಮದೊಂದು ತಲೆಕೂದ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನೀವು ಸೈ ರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 24:15-21; ಾಕರ್ 13:14-19
20 “ಆದರೆ ಸೈ ನಿಕರ ದಂಡುಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಾಣು ಾಗ
ಅದು ಾಶ ಾಗುವ ಾಲ ಸಮೀಪ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಆಗ ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವವರು
ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಲಿ. ಹಳಿ್ಳಯವರು
ಅದರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ. 22 ಏಕೆಂದರೆ ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವು ದಂಡನೆಯ
ದಿನಗ ಾಗಿವೆ. 23 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ ಾಣಂತಿಯರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಈ ಸೀಮೆಯ ಮೇಲೆ ಮ ಾವಿಪತೂ್ತ ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೊ್ರ ೕಧವು ಉಂಟಾಗುವವು. 24 ಅವರು ಕತಿ್ತಯ
ಾಯಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. ಅವರು ಸೆರೆ ಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
ಅನ್ಯ ದೇಶದವರ ಸಮಯಗಳು ಪೂರೈ ಸುವ ತನಕ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಂದ
ತುಳಿ ಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವುದು.
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಪುನ ಾಗಮನ
ಮ ಾ್ತ 24:29-31; ಾಕರ್ 13:24-27
25 “ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂಯರ್ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ತೋರುವವು. ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರ
ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳ
ೕಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ದಿಕು್ಕ ಾಣದೆ ಸಂಕಟವು
ಉಂಟಾಗುವುದು. 26 ಆ ಾಶದ ಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವುದರಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರು ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏನು ಬರುವುದೋ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡು ಾ್ತ ಾ್ರ ಣಹೋದಂ ಾಗುವರು. 27 ಆಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಬಲದಿಂದಲೂ ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ಾಣುವರು. 28 ಆದರೆ ಇವು
ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೆತಿ್ತರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ”
ಅಂದನು.
ಅಂಜೂರ ಮರದ ಾಮ್ಯ
ಮ ಾ್ತ 24:32-35; ಾಕರ್ 13:28-31
29 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಾಮ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ಅಂಜೂರ ಮುಂ ಾದ ಮರಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿರಿ. 30 ಅವು ಚಿಗುರಿದ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಅವನು್ನ ಕಂಡು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು
ನೀ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ. 31 ಾಗೆಯೇ ಇವುಗ ಾಗುವುದನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು
ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
32 “ಇವೆ ಾ್ಲ ಆಗುವ ತನಕ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವವು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.
34 “ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ಅತಿ ಭೋಜನದ ಮದದಿಂದಲೂ, ಅಮಲಿನಿಂದಲೂ,
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳು
ಾರ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಆ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ
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ಮೇಲೆ ಉರುಲಿನಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದೀತು.
ಆ ದಿನವು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು.
36 ಆದರೆ ಅಂದು ಬರುವುದಕಿ್ಕರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ನೀವು ಪೂಣರ್ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ, ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರಿಗೆ
ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ” ಅಂದನು.
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಉ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ, ಾತಿ್ರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಣೆ್ಣ
ಮರಗಳ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರ ಯನು್ನ ಕಳೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 38 ಜನರೆಲ್ಲರು ಆತನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
37 ಯೇಸು

22
ಯೇಸುವಿನ ಕೊಲೆಗೆ ಒಳಸಂಚು
ಮ ಾ್ತ 26:1-5; ಾಕರ್ 14:1,2;
ೕ ಾ 11:45-53
1 ಪಸ್ಕವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರ ಾ ಾಗ, 2 ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೂದನ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:14-16; ಾಕರ್ 14:10,11
3 ಆಗ ಸೈ ಾನನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನೆಂಬ ಯೂದನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು,
4 ಅವನು ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರ ಬಳಿಗೂ ಾವಲಿನ ದಳ ಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಾನು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ಉ ಾಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು. 5 ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ
ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಲು, 6 ಅವನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು, ಜನಸಮೂಹವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ
ಆತನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಸಂದಭರ್ವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆಯ ಭೋಜನ ಾಡಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:17-30; ಾಕರ್ 14:12-26;
ೕ ಾ 13:21-30; 1ಕೊರಿ 11:23-25
7 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯ್ಯ ತಕ್ಕ ದಿನ ಬಂ ಾಗ,
8 ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನಿಗೂ
ೕ ಾನನಿಗೂ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಾವು ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡುವಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅವರು, “ ಾವು ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕ?” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು, 10 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ತುಂಬಿದ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ಬರುವನು. ಅವನು ಹೋಗುವ ಮನೆಗೆ
ನೀವು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, 11 ಆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೊಠಡಿ ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ,
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 12 ಅವನು ತಕ್ಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃ ತ ಾದ ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ
ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಅವರು ಹೊರಟು ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಂಡು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.
14

ಆ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 15 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು
ಾತನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಇನು್ನ
ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ*ಇದು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಾನು ಇನು್ನ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
*

22:16 ಲೂಕ 17:20-37

ಲೂಕನು 22:17
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ಲೂಕನು 22:38

ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ( ಾ್ರ ಾರಸದ) ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ, “ಇದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ. 18 ಇಂದಿನಿಂದ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು ಬರುವ ತನಕ ಾನು
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
19 ಬಳಿಕ ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ಇದು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.
20 ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, “ಈ ಾತೆ್ರ ಯು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ, ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
21 “ಆದರೂ ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ
ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 22 ನಿಣರ್ಯ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಹೊರಟುಹೋಗು ಾ್ತನೆ ಸರಿ,
ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ” ಅಂದನು.
23 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು, ಇಂಥ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾಗಿರಬಹುದು
ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.
17

ದೊಡ್ಡವನು ಾರು ಎಂಬ ಚಚೆರ್
ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು
ಾರು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರೊಳಗೆ ಚಚೆರ್ ಹುಟಿ್ಟತು. 25 ಆಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡಿಸುವವರು ಉಪ ಾರಿಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
26 ನೀವು ಾಗಿರ ಾರದು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನಂ ಾಗಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥನು ಸೇವಕನಂ ಾಗಬೇಕು.
27
ಾರು ದೊಡ್ಡವನು? ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವನೋ ಸೇವೆ ಾಡುವವನೋ? ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವನಲ್ಲವೇ.
ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ನೀವು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಇದ್ದವರು. 29 ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ನಿಮಗೂ
ನೇಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ; 30 ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ, ಕುಡಿಯುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವಿರಿ.
24

ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನ ನಿ ಾಕರಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:31-35; ಾಕರ್ 14:27-31;
ೕ ಾ 13:36-38
31 “ಸೀ
ೕನನೇ, ಸೀ ೕನನೇ, ನೋಡು, ಸೈ ಾನನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗೋದಿಯಂತೆ ಕೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 32 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಂದಿಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 33 ಆದರೆ ಅವನು, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ
ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಅನ್ನಲು, 34 ಆತನು, “ಪೇತ್ರ ನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇವನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ನೀನು
ಮೂರು ಾರಿ ಹೇಳುವ ತನಕ ಈಹೊತು್ತ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
35 ಮತು್ತ ಆತನು, “ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾನು ಹಣ, ಕೈ ಚೀಲ†
ೕಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಏ ಾದರೂ
ಕೊರತೆ ಾಯಿತೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು,
“ಈಗ ಾದರೋ ಹಣವಿದ್ದವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಕೈ ಚೀಲವಿರುವವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ,
ಮತು್ತ ಕತಿ್ತಯಿಲ್ಲದವನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಾರಿ ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ. 37 ಏಕೆಂದರೆ,
‘ಆತನು ಅಪ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು’ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಾತು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಎಲ್ಲವು ನೆರವೇರಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
38 ಅವರು, “ಕತರ್ನೇ, ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕತಿ್ತಗಳಿವೆ” ಅನ್ನಲು, ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಅಷು್ಟ ಾಕು”
ಅಂದನು.
†

22:35 ಹಣದ ಚೀಲ, ಹೆಗಲು ಚೀಲ
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ಯೇಸು ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:36-46; ಾಕರ್ 14:32-42
39 ತರು ಾಯ ಆತನು ಪ್ರ ತಿದಿನದಂತೆ ಹೊರಟು ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಶಿಷ ್ಯರೂ ಆತನ
ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 40 ಆತನು ಆ ಕು್ಲಪ್ತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಂತೆ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
41 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಲೆ್ಲಸೆತದಷು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿ,
ಣ ಾಲೂರಿ, 42 “ತಂದೆಯೇ,
ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿದ್ದರೆ ಈ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ”
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಆತನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಆತನನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 44 ಯೇಸು ತೀವ್ರ ಾದ ಮನೋವ್ಯ ಥೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರ ಾಗಿ,
ಆತನ ಬೆವರು ರಕ್ತದ ಹನಿಗ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ.
45 ಆತನು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಮುಗಿಸಿ ಎದು್ದ ಶಿಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲಿಹೋದವ ಾಗಿ
ನಿದೆ್ರ ಹತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 46 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿದೆ್ರ ಾಡುವುದೇನು?
ಏಳಿರಿ, ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
ಮ ಾ್ತ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:43-50;
ೕ ಾ 18:3-11
47 ಆತನು ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಇಗೋ, ಜನರ ಗುಂಪು ಾಣಿಸಿತು.
ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನೆಂಬುವನು ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ,
ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು, 48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದನೇ, ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 49 ಆತನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರು ಘಟನೆಯ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮತೆಯನು್ನ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ, “ಕತರ್ನೇ, ಾವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆ
ೕಣ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
50 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಮ ಾ
ಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. 51 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಇಷ್ಟಕೇ್ಕ ಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಆಳಿನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ಾಸಿ ಾಡಿದನು. 52 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೂ, ದೇ ಾಲಯದ
ಾವಲಿನ ದಳ ಾಯಿಗಳಿಗೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, “ದರೋಡೆ ಾರನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ
ಕತಿ್ತಗಳನೂ್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಿ ಾ? 53 ಾನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಾಲ, ಇದು ಅಂಧ ಾರದ ದೊರೆತನದ
ಾಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:57,58,69-75; ಾಕರ್ 14:53,54,66-72;
ೕ ಾ 18:12-18,25-27
54 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮ ಾ
ಾಜಕನ ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಪೇತ್ರ ನು
ದೂರದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 55 ಅಂಗಳದ ನಡುವೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು ಅವರ ನಡುವೆ ಪೇತ್ರ ನೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 56 ಅವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಮುಖ ಾಗಿ
ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ಾಸಿಯು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ, “ಇವನು ಸಹ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವನು” ಅಂದಳು. 57 ಆದರೆ ಅವನು, “ ಾನು ಅವನನು್ನ ಅರಿಯೆನ ಾ್ಮ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
58 ಸ್ವಲ್ಪಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನೂ ಸಹ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು” ಅನ್ನಲು
ಪೇತ್ರ ನು, “ ಾನಲ್ಲ ಾ್ಪ” ಅಂದನು.
59 ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಘಂಟೆ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನು, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಇವನು ಸಹ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವನು, ಇವನು ಗಲಿ ಾಯದವನಷೆ್ಟ” ಎಂದು ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
60 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು, “ನೀನು ಹೇಳುವುದೇನೋ ಾನರಿಯೆನ ಾ್ಪ” ಅಂದನು. ಅವನು ಈ
ಾತನು್ನ
ಆಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 61 ಕತರ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿದನು.
ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು, “ಈಹೊತು್ತ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ

ಲೂಕನು 22:62

1495

ಲೂಕನು 23:14
62

ಅರಿಯೆನೆಂಬ ಾಗಿ ಹೇಳುವಿ” ಎಂದು ಕತರ್ನು ನುಡಿದ ಾತನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ತುಂ ಾ ವ್ಯ ಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.
63-64 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡು ಾ್ತ, ಆತನಿಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿ
ಹೊಡೆದು, “ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆದವ ಾರು? ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 65 ಆತನ ಕುರಿತು
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:59-66; ಾಕರ್ 14:55-64;
ೕ ಾ 18:19-24
66 ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವರು, ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳು ಕೂಡಿ
ಆತನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣಾಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 67 “ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ
ಹೇಳು” ಅಂದರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 68 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಏ ಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 69 ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 70 ಆಗ ಎಲ್ಲರು,
“ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಕು ಾರನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು
ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 71 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಮಗೆ ಾ ಇನು್ನ
ಾತಕೆ್ಕ ಬೇಕು? ಾವೇ ಇವನ ಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆವ ಾ್ಲ” ಅಂದರು.
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ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:1,2,11-26; ಾಕರ್ 15:1-15;
ೕ ಾ 18:28-19:16
1 ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, 2 “ಇವನು
ಾನೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು, ಅರಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ, ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ನಮ್ಮ
ದೇಶದವರ ಮನಸು್ಸ ಕೆಡಿಸುವುದನು್ನ ಾವು ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗಿದರು. 3 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆತನು,
“ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ಪಿ ಾತನು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಗೂ, ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ,
“ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಿಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಯೂ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವನು ಬೋಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತ ಜನರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಕದಲಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಇನೂ್ನ ಒತಿ್ತ ಹೇಳಿದರು. 6 ಇದನು್ನ ಪಿ ಾತನು ಕೇಳಿ,
ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಗಲಿ ಾಯದವನೋ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ, 7 ಈತನು ಹೆರೋದನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ವನು
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೆರೋದನು ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 8 ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಹು
ಾಲದಿಂದ ಅಪೇ ಸಿದ್ದನು. ಆತನಿಂದ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಾಗುವುದನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀ ಸಿದನು. 9 ಹೆರೋದನು ಅನೇಕ ಾತುಗಳಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಿ ಾಗೂ್ಯ
ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 10 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಆತನ ಕುರಿತು ಬಹು ತೀವ್ರ ಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಕಡೆಗೆ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸಿ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಅವ ಾನಗೊಳಿಸಿ, ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ಶೋ ಾಯ ಾನ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ
ಾಕಿಸಿ ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಅದೇ ದಿನ ಹೆರೋದನು ಪಿ ಾತನೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದರು. ಅದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವೈ ರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 13 ತರು ಾಯ ಪಿ ಾತನು
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರನೂ್ನ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರ ಜೆಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ, 14 ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವವನು ಎಂದು ಈತನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿರ ಾ್ಲ. ನೀವು
ಈತನ ಮೇಲೆ
ಾಡಿದ ದೂರುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿದರೂ
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ಈತನಲಿ್ಲ ಒಂದು ತ ಾ್ಪದರೂ ನನಗೆ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದ ಾರಣ ಈತನನು್ನ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನ ಾ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈತನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದದೆ್ದೕನೂ
ಾಡಿದವನಲ್ಲವೆಂ ಾಯಿತು. 16 ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಈತನನು್ನ ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 (*ಪ್ರ ತಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾತನು ಒಬ್ಬ ಸೆರೆ ಾಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವ
15 ಹೆರೋದನಿಗೂ ಸಹ

ರೂಢಿಯಿತು್ತ.) 18 ಆದರೆ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು, ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು” ಎಂದು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 19 ಈ ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಒಂದು ದಂಗೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಕೊಲೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದ್ದರು.
20 ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಪುನಃ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು. 21 ಆದರೆ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು
ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.
22 ಅವನು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ, “
ಾಕೆ? ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನು ಾಡಿದನು? ಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ತಕ್ಕ ಅಪ ಾಧವೇನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಇವನನು್ನ ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 23 ಆದರೆ ಅವರು
ೕ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ, ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು
ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು. ಅವರ ಕೂ ಾಟವು ಗೆದಿ್ದತು. 24 ಆಗ ಪಿ ಾತನು, ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಲಿ
ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿ, 25 ದಂಗೆ ಕೊಲೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಅವರು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರ ಾರ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ, ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ದಂಡಿಸಲು ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:32-44; ಾಕರ್ 15:21-32;
ೕ ಾ 19:17-27
26 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಹೊಲದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ,್ದ ಕುರೇನೆ
ಪಟ್ಟಣದ ಸೀ ೕನನೆಂಬುವನನು್ನ ಕರೆದು, ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವ ಾಗೆ ಾಡಿದರು.
27 ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟಿತು.
ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಯೇಸುವಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 28 ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
“ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಡಿರಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಅಳಿರಿ. 29 ಏಕೆಂದರೆ ‘ಬಂಜೆಯರೂ, ಬಸು ಾಗದವರೂ,
ಲೆಕುಡಿಸದವರೂ ಧನ್ಯರು’ ಎಂದು ಜನರು
ಹೇಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 30 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ಬೆಟ್ಟ ಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ. ಗುಡ್ಡಗಳೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಅನು್ನವರು. 31 ಹಸಿ ಮರಕೆ್ಕ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾಡಿದರೆ ಒಣ ಮರದ ಗತಿ ಏ ಾಗಬಹುದು?”
ಅಂದನು.
32 ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೇಗೆರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗ ಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 33 ಅವರು ಕ ಾಲವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನೂ್ನ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿದರು.
34 ಆಗ ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾವು ಏನು
ಾಡುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಅರಿಯರು”
ಅಂದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಚೀಟು ಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾಲು ಾಡಿದರು.
35 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು “ಅವನು ಮತೊ್ತಬ ್ಬರನು್ನ ರ ಸಿದನು,
ಅವನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.
36 ಸಿ ಾಯಿಗಳೂ ಆತನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಹುಳಿಮದ್ಯ ವನು್ನ
ನೀಡಿ, 37 “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನು ರ ಸಿಕೋ” ಅಂದರು.
38 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ “ಇವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಾದ
ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಾಕ ಾಗಿತು್ತ.
*
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ಶಿಲುಬೇಗೆರಿಸಿದ್ದ ಆ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತ, “ನೀನು ಬರಬೇ ಾದ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸಿಕೋ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40 ಅದಕೆ್ಕ ಎರಡನೆಯವನು
ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ನೀನು ಇದೇ ದಂಡನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
41 ಾವಂತೂ ಾ್ಯ ಯ ಾಗಿ ದಂಡನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ, ಾವು
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕವೆ.
ಈತ ಾದರೋ ಅಂತಹದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 42 “ಯೇಸುವೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ಪಡೆದವ ಾಗಿ ಬರು ಾಗ ನನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೋ” ಅಂದನು. 43 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ನೀನು ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಪರದೈ ಸಿನಲಿ್ಲರುವಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
39

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
ಮ ಾ್ತ 27:45-56; ಾಕರ್ 15:33-41;
ೕ ಾ 19:28-30
44-45 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ನಡುಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಾಯಿತು. ಸೂಯರ್ನು ಾಂತಿಗುಂದಿ, ಮೂರು ಘಂಟೆಯ
ತನಕ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಲಯದ ಪರದೆಯು ನಡುವೆ ಹರಿದು
ಹೋಯಿತು. 46 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟ ನು.
47 ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಿಜ ಾಗಲೂ ನೀತಿವಂತನೇ”
ಆಗಿದ್ದನು ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದನು. 48 ಇದನು್ನ ನೋಡಲು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು ನಡೆದ
ಘಟನೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. 49 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಪರಿಚಿತರೆಲ್ಲರೂ,
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೇಸುವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:57-61; ಾಕರ್ 15:42-47;
ೕ ಾ 19:38-42
50-51 ಅರಿಮ ಾಯ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯರದೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ೕಸೇಫನ. ಆತನು ಹಿರೀಸಭೆಯವನು, ಉತ್ತಮನು, ಸತು್ಪರುಷನು ಾಗೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಎದುರು
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ ಆಗಿದ್ದನಲ್ಲದೆ ಮಂತಿ್ರ ಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಆಲೋಚನೆಗೂ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೂ ಅನುಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 52 ಅವನು ಪಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ
ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು, 53 ಅದನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ, ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಅದುವರೆಗೆ ಾರನು್ನ ಇಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 54 ಆ ದಿನವು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ.
ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಾತ್ರ ಇತು್ತ.
55 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ೕಯರು,
ೕಸೇಫನ ಹಿಂದೆಯೇ
್ರ
56
ಹೋಗಿ ಆ ಸ ಾಧಿಯನೂ್ನ, ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನಿ್ನಟ್ಟ ರೀತಿಯನೂ್ನ ನೋಡಿ,
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
ಪರಿಮಳದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಸುಗಂಧ ತೈ ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಧಮರ್ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

24
ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನ
ಮ ಾ್ತ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-8;
ೕ ಾ 20:1-10
1 ಆ ಸಿ್ತ ೕಯರು ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಬಿ್ಬರು ಾಗಲೇ ಎದು್ದ, ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ್ದ
್ರ
ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾಧಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಸ ಾಧಿಗೆ ಮುಚಿ್ಚದ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 3 ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸು ಕತರ್ನ ದೇಹವು ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
4 ಈ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾ ಾಗ ಹೊಳೆಯುವ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು
ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ತಲೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು
ನಿಂತಿರು ಾಗ ಆ ಪುರುಷರು ಅವರಿಗೆ, “ಸತ್ತವರೊಳಗೆ ಬದುಕಿರುವವನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದೇನು? 6-7 ಆತನು
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ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇನೂ್ನ ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾಪಿಗ ಾದ
ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ, ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವುದು
ಅಗತ್ಯ ವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಆತನ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು, 9 ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಾ ಾರೆಂದರೆ ಮಗ್ದಲದ
ಮರಿಯಳು,
ೕ ಾನಳು,
ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳು ಇವರೇ. ಇವರ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಹ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. 11 ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಹರಟೆ ಾಗಿ ತೋರಿದವು. 12 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ಎದು್ದ ಸ ಾಧಿ ಬಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ, ಬೊಗಿ್ಗ ನೋಡಿ, ಾರುಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಕಂಡು, ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡು ಾ್ತ
ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಎ

ಾ್ಮಹು ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಕರ್ 16:12,13
13 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸು ಾರು ಏಳು ಮೈ ಲು ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಮಹು ಎಂಬ ಹಳಿ್ಳ ಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತ, 14 ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಸಂ ಾಷಣೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಅವರು ಸಂ ಾಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಚಚಿರ್ಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸು ಾನೇ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಗಿದನು. 16 ಅವರ ಕಣು್ಣಕಟಿ್ಟದಂತೆ ಇದುದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ
ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 17 ಯೇಸು, “ನೀವು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಚಚಿರ್ಸಿ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳೇನು” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು ದುಃಖದ ಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಂತರು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆ್ಲ
ೕಫನೆಂಬವನು ಆತನಿಗೆ, “ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಪರಸ್ಥಳದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತಿ್ತರ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು,
19 ಆತನು ಅವರನು್ನ, “
ಾವ ಸಂಗತಿಗಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಜರೇತಿನವ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗತಿಗಳೇ.
ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಕೃ ತ ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ
ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಉನ್ನತ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. 20 ಆತನನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿದರು. 21 ಾ ಾದರೋ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರನು್ನ
ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವನು ಆತನೇ ಎಂದು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಆ ಾಯರ್ಗಳು ನಡೆದು
22-23 ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ೕಯರು ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ
ಇಂದಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನ.
್ರ
ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ಾಣದೇ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು ತಮಗೆ ದೇವದೂತರ
ದಶರ್ನ ಾಯಿತೆಂತಲೂ, ಆತನು ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರೆಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ
ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ವನು್ನಂಟು ಾಡಿದರು. 24 ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಕಂಡರು. ಆತನನು್ನ ಾತ್ರ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
25 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎ ಾ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವರೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನಂಬದ ಮಂದ
ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರೇ, 26 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಇಂಥ ಶ್ರ ಮೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಿ ಾಪದವಿಗೆ ಸೇರುವುದು
27
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಯ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು
ದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.
28 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಹಳಿ್ಳಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಟಿ ಇನೂ್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವವನಂತೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 29 ಆದರೆ ಅವರು, “ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರು. ಸಂಜೆ ಾಯಿತು,
ಹೊತು್ತ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಬಂದಿತು” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಲವಂತ
ಾಡಲು, ಆತನು ಅವರ ಕೂಡ
30 ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂ ಾಗ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ, ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ, 31 ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆದವು.
ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. ಆತನು ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದಂತೆ ಾಯ ಾದನು. 32 ಆಗ
ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಆತನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಾಗಲೂ, ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ
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ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ, ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ನ ್ಮಳಗೆ ಕುದಿಯಿತಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು,
33 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರೂ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 34 “ಕತರ್ನು ಎದ್ದದು್ದ ನಿಜ. ಆತನು ಸೀ ೕನನಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 35 ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟ
ಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲ ಾವು ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದೆವೆಂಬುದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 28:16-20; ಾಕರ್ 16:14-18;
ೕ ಾ 20:19-23; ಅ. ಕೃ. 1:6-8
36 ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೇಸುವೇ ಅವರ ನಡುವೆ ನಿಂತು,
“ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು*. 37 ಅವರು ದಿಗಿಲುಬಿದು್ದ ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ
ಾವು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಭೂತವೆಂದು ಾವಿಸಿದರು. 38 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಕೆ ಕಳವಳಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮ
ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಅನು ಾನಗಳು ಹುಟು್ಟವುದೇಕೆ? 39 ನನ್ನ ಕೈ ಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ. ಾನೇ
ಅಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಾಣುವ ಪ್ರ ಾರ ನನಗೆ ಾಂಸವೂ ಎಲುಬುಗಳೂ ಉಂಟು.
ಅವು ಭೂತಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನೂ್ನ
ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
41 ಆದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ನಂಬದೇ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆತನು, “ತಿನ್ನತಕ್ಕ
ಪ ಾಥರ್ವೇ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲು್ಲಂಟೋ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು, 42 ಅವರು ಸುಟ್ಟ ಮೀನಿನ ಒಂದು
ತುಂಡನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 43 ಆತನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ ತಿಂದನು.
44 ತರು ಾಯ ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?
ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕೀತರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
45 ಆ
ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು ಅಗತ್ಯ ವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?”
ಅಂದನು.
ಮೇಲೆ ಅವರು ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನು ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು.
46 ಅನಂತರ, “
ದಲೇ ಪ್ರಕಟ ಾದ ಪ್ರ ಾರ ‘ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಕಷ್ಟ ಪಟು್ಟ, ಸತು್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂತಲೂ, 47 ಅದಲ್ಲದೆ ಜನರು ಾಪಕ್ಷ ಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಟು್ಟ,
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ
ದೇಶದವರಿಗೂ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಬರೆದದೆ. 48 ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀವೇ ಾ ಹೇಳುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 49 ಇಗೋ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ†ನಿಮಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುವ ತನಕ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ
ಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣವು
ಾಕರ್ 16:19,20; ಅ. ಕೃ. 1:9-11
50 ಮತು್ತ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಬೇ ಾನ್ಯ ದ ತನಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ,
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 51 ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ್ಟ ನು. 52 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, ಬಹು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿ, 53 ನಿರಂತರ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

*

24:36 “ನಿಮಗೆ ಸ

ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಮೇಲಿನ ಾಗ ಇಲ್ಲ.

†

24:49 ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ

ಲೂಕನು 24:53

1500

ಲೂಕನು 24:53

ೕ ಾನನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾನನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು. ಇದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಶಿಷ ್ಯ ನ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು
ೕ ಾನ 21:20,24 ರಿಂದ ಸುಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ
ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ನು್ನ “ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಶಿಷ ್ಯ ನು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಅವನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರ
ಾಕೋಬನನು್ನ “ಗುಡುಗಿನ ಮರಿಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ ( ಾಕರ್
3:17), ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಂಥ ಮತು್ತ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಯ
ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವ ಾಗಿದ್ದರು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 50-90 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಎಫೆಸದಿಂದ ಬರೆದಿರಬಹುದು, ಯೂ ಾಯದ ಾ್ರ ಾಂತರ ಸೀಮೆ,
ಸ ಾಯರ್, ಗಲಿ ಾಯ, ಬೇ ಾನ್ಯ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ಥಳಗ ಾಗಿವೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಯಿತು. ಯೇಸುವೇ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬರೆಯ ಾಯಿತು. ಅವರು ಯೇಸುವೇ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ
ಅವನು ಈ ಾಹಿತಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
“ಯೇಸುವೇ ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ, ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.”
ೕ ಾನ 20:31 ರಲಿ್ಲ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ
ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಸುಭದ್ರ ಗೊಳಿಸುವುದು
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದಂಥ (
ೕ ಾ 1:3) ಯೇಸುವನು್ನ
ದೇವರೆಂದು
ೕ ಾನನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ೕಷಿಸಿ ಾ್ದನೆ (
ೕ ಾ 1:1). ಆತನು ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
(
ೕ ಾ 1:4; 8:12) ಮತು್ತ ಜೀವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (
ೕ ಾ 1:4; 5:26; 14:6). ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ಾಬೀತುಪಡಿಸಲು
ೕ ಾನನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯೇಸು - ದೇವಕು ಾರನು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೇಸು ಜೀವ ಜನಕ — 1:1-18
2. ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯ ನ ಕರೆ — 1:19-51
3. ಯೇಸುವಿನ ಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆ — 2:1-16:33
5. ಮ ಾ ಾಜಕನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ — 17:1-26
6. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತು್ತ ಪುನರು ಾ್ಥನ — 18:1-20:10
7. ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾದ ನಂತರದ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ — 20:11-21:25
ಅ ಾದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ಸಂಪೂಣರ್ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದು್ದ

ೕ ಾನನು 1:1
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ೕ ಾನನು 1:26

*ಆದಿಯಲಿ್ಲ ಾಕ್ಯ ವಿತು್ತ; ಆ ಾಕ್ಯ ವು ದೇವರೊಂದಿಗಿತು್ತ; ಆ ಾಕ್ಯ ವು ದೇವ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಆ
ಾಕ್ಯ ವೆಂ ಾತನು ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು. 3 ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಯಿತು.
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂ ಾದರೂ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆತನಲಿ್ಲ ಜೀವವಿತು್ತ. ಆ ಜೀವವು
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿತು್ತ. 5 †ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲು ಆ ಬೆಳಕನು್ನ ‡ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.
1

6 ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಂದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ೕ ಾನನು. 7 ಆ
ೕ ಾನನು
ಾ ಾಗಿ ಬಂದನು.
ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾ ಕೊಡಲು ಬಂದನು. 8 ಅವನೇ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲ; ಆದರೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ನೀಡಲೆಂದೇ
ಬಂದವನು.
9 ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರುವು ಾಗಿತು್ತ; ಆ ಬೆಳಕೇ ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ
ಕೊಡುವಂಥದು. 10 ಆತನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು ಮತು್ತ ಲೋಕವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು,
ಆದರೂ ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು; ಆದರೆ
ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೂ ಾ ಾರು ಆತನನು್ನ §ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರೋ, ಅಂದರೆ ಆತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ನು. 13 ಇವರು
ರಕ್ತಸಂಬಂಧದಿಂ ಾಗಲಿ, *ಶರೀರದ ಇಚೆ್ಛಯಿಂ ಾಗಲಿ, ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂ ಾಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ;
ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದವರು.

ಆ ಾಕ್ಯ ವೆಂಬುವವನು †ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದನು.
ಾವು ಆತನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ
ಮಹಿಮೆ. ಆತನು ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೂ, ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.
15 ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ೕ ಾನನು ಾ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ ‡“ ‘ನನ್ನ ನಂತರ ಬರು ಾತನು
14

ನನಗಿಂತ
ದಲೇ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿ ಾತನು ಈತನೇ”
ಎಂದು
ೕಷಿಸಿದನು.
16 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯಿಂದ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃ ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆವು.
17 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು
ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ ಕೃ ಪೆಯೂ, ಸತ್ಯ ವೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
್ರ
ಮು ಾಂತರ ಬಂದವು. 18 ದೇವರನು್ನ
ಾರೂ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲರುವ
ಏಕಪುತ್ರ ನೂ ಸ್ವತಃ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನೇ, ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ

ೕ ಾನನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಿದು್ದ
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
“ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 20 ಅವನು ಮರೆ ಾಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ, “ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲ್ಲ,” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು
ಾರು? §ಎಲೀಯನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
19 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ

ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ” ಅಂದನು. “ನೀನು ಬರಬೇ ಾದ *ಆ ಪ್ರ ಾದಿ
ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ “ಅಲ್ಲ,” ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಅವರು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀನು
ಾರು? ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ
ಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕ ಾ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 23 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾನನು, “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹೇಳಿದಂತೆ, † ‘ಕತರ್ನ ಾರಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಾಡಿರಿ ಎಂದು

ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಧ ್ವನಿಯೇ ಾನು’ ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 24 ಅಲಿ್ಲ ಬಂದವರು ಫರಿ ಾಯರ
ಕಡೆಯವ ಾಗಿದ್ದರು. 25 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ, ಎಲೀಯ ಾಗಲಿ ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ
ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದರು. 26 ಅದಕೆ್ಕ
ೕ ಾನನು, “ ಾನು
*
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ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅರಿಯದೆ ಇರುವ ಒ ಾ್ಬತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
27 ಆತನೇ ನನ್ನ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕವನು. ಆತನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಾನು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ”
ಅಂದನು. 28 ಇದೆ ಾ್ಲ
ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಬೇ ಾನ್ಯ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.
29 ಮರುದಿನ
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ, “ಅಗೋ, ಲೋಕದ
ಾಪವನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡಲು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ‡ಯಜ್ಞದಕುರಿಮರಿ. 30 ‘ನನ್ನ ನಂತರ ಬರು ಾತನು
ನನಗಿಂತ
ದಲೇ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ
ಾತು
ಈತನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇ. 31 ನನಗೂ ಆತನ ಗುರುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಾನು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ ಾಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಬಂದೆನು.” 32 ಇದಲ್ಲದೆ
ೕ ಾನನು ಾ ಕೊಟು್ಟ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾರಿ ಾಳದಂತೆ
ಇಳಿಯುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು. 33 ನನಗೂ ಆತನು
ಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು
‘ ಾರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ನು ಇಳಿದುಬಂದು ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿ
ೕ §ಆತನೇ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡು ಾತನು’ ಎಂದು ಾನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 34 ಾನು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಈತನೇ ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ಾ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರು
ಮರುದಿನ ಪುನಃ
ೕ ಾನನೂ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು, 36 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ
ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ೕ ಾನನೂ ಅಗೋ, “ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ
37
ಕುರಿಮರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ ್ಯರು
ೕ ಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 38 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ನಿಮಗೆ ಏನು
ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, “ರಬಿ್ಬಯೇ, (ಅಂದರೆ ಗುರುವೇ) ನೀನು ಾಸಿಸುವುದು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 39 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವೇ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ಹೋಗಿ ಆತನು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ದಿನ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ *ಸಂಜೆ ಾಲು್ಕ
ಗಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ. 40
ೕ ಾನನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಆ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಸೀ ೕನ್
ಪೇತ್ರ ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಂದೆ್ರ ಯನು ಒಬ್ಬ ನು. 41 ಇವನು
ದಲು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಸೀ ೕನನನು್ನ
ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ “ ಾವು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು” (ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಎಂದರೆ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನು) ಎಂದು
35

ಹೇಳಿ, 42 ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ “ನೀನು
ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ‘ಕೇಫ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. (ಕೇಫ ಎಂದರೆ ‡ಪೇತ್ರ ಇಲ್ಲವೆ ಬಂಡೆ ಎಂದು ಅಥರ್)

43 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರು ಾಗ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಕಂಡು, “ನನ್ನ ನು್ನ
44 ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು,
ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದನು.
ಅಂದೆ್ರ ಯ ಮತು್ತ ಪೇತ್ರರ ಪಟ್ಟಣ ಾದ
45 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ನ ಾನಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ “
ಬೆ ಾ್ಸಯಿದದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕಶೆಯು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದನೋ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಾರ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಬರೆದರೋ
ಆತನು ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು, ಆತನು ಾರೆಂದರೆ
ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 46 ನ ಾನಯೇಲನು “ನಜರೇತಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದರೂ ಬರಲು ಾಧ್ಯ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು “ಬಂದು ನೋಡು,” ಅಂದನು. 47 ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ನ ಾನಯೇಲನನು್ನ
ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು “ಇಗೋ,§ಇವನು ನಿಜ ಾದ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲನು,*ಇವನಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ನ ಾನಯೇಲನು “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲೆ್ಲ?” ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಆತನು “ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನೀನು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರದ
ಕೆಳಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 49 ಅದಕೆ್ಕ ನ ಾನಯೇಲನು, “ಗುರುವೇ, ನೀನು
ದೇವಕು ಾರನು! ನೀನೇ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನು” ಎಂದನು. 50 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ಆ ಅಂಜೂರದ
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದೆನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನಂಬುತಿ್ತೕ
ೕ? ನೀನು
ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವೆ,” ಎಂದನು. 51 ಯೇಸು “ ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಜ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.†ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ಮೇಲೆ‡ದೇವದೂತರು
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ಏರು ಾ್ತ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಇರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2

ಯೇಸು ಾಡಿದ
ದಲನೆಯ ಸೂಚಕ ಾಯರ್
1 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಲಿ ಾಯದ
ಾ ಾ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು.
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದಳು. 2 ಯೇಸುವನೂ್ನ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರನೂ್ನ ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು.
3 ಅಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾರಸವು * ಾಲದೆ ಹೋ ಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಯು ಆತನಿಗೆ “ಅವರಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವು
ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದಳು. 4 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ †“ಅ ಾ್ಮ, ಅದಕೆ್ಕ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ನನ್ನ

ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 5 ಆತನ ಾಯಿಯು ಸೇವಕರಿಗೆ “ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ” ಎಂದಳು. 6 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಶು ಾ್ಧಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅಲಿ್ಲ
ಆರು ಕಲಿ್ಲ ನ ಾನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾನೆಯೂ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೆ ಮೂರು ‡ಕೊಳಗ ನೀರು
ಹಿಡಿಯುವ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 7 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಾನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿರಿ” ಎಂದನು.
ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಠದವರೆಗೆ ತುಂಬಿದರು. 8 ಅನಂತರ ಆತನು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಇದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 9 ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಾ್ರ ಾರಸ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದ ನೀರನು್ನ ರುಚಿನೋಡಿ ಾಗ,
ಅದು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರನು್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡು ತಂದ ಸೇವಕರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಮದುಮಗನನು್ನ ಕರೆದು, 10 “ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ದಲು ಕೊಟು್ಟ ಅಮಲೇರಿದ ಮೇಲೆ ಾ ಾರಣ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ನೀ ಾದರೋ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ” ಎಂದನು. 11 ಯೇಸು ಈ
ದಲನೆಯ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು.
ಇದರಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವೂ, ಆತನ ಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಘಟಾ್ಟ ಇಳಿದು
ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನ ಇದ್ದರು.
13 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
14 ಆತನು §ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದನ, ಕುರಿ,
ಾರಿ ಾಳಗಳನು್ನ
ಾರುವವರೂ, ಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ
12 ಇ

ಾಡುವವರು ಾ್ಯ ಾರಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 15 ಆತನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಚಾವಟಿ ಾಡಿ ಕುರಿ,
ದನ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ, ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟ, ಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಾಡುವವರ ಮೇಜುಗಳನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿ, ಾಣ್ಯ ಗಳನೆಲ್ಲ ಚೆಲಿ್ಲದನು. 16 ಾರಿ ಾಳ ಾರುವವರಿಗೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ “ಇವುಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ಾ್ಯ ಾರದ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ”
†

1:51 ಯೆಹೆ. 1:1:

‡

1:51 ಆದಿ 28:12:

‡ 2:6 ಒಂದು ಅಳತೆ, ಸು
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*

2:3 ಅಥ ಾ, ಮುಗಿದುಹೋ ಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರು ಾಗ.

ಾರು 40 ಲೀಟರ್ ದ್ರ ವ ಹಿಡಿಯುವ

ಾತೆ್ರ.

§

†
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ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು.
ಆಗ *“ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಾನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ “ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರ ನಿನಗಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು †“ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿರಿ, ಾನು
17

ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ನಲವ ಾ್ತರು ವಷರ್ಗಳು ಹಿಡಿದವು. ನೀನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ಎಬಿ್ಬ ಸುವಿ
ೕ?” ಎಂದರು. 21 ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ದೇ ಾಲಯದ ಕುರಿತು ಆ ಾತನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ
ಾತು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನೂ್ನ, ಮತು್ತ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನೂ್ನ ಅವರು
ನಂಬಿದರು.
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗೆ ಪುನಜರ್ನ್ಮದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದು್ದ
23 ಆತನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಜಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಬಹು ಜನರು ಆತನು
ಾಡಿದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ, 25 ಆತನು ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಆಂತಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾದ
ಾರಣ ಾರೂ ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ ಾ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿರಲಿಲ್ಲ.

3
ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ವುದು
1 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವ ಾದ ನಿಕೊದೇಮನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. 2 ಅವನು
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ
ಬೋಧಕನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು ಾಡುವಂಥ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ
ಾಡುವುದು
ಾರಿಂದಲೂ ಆಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬ ನು*ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾಣ ಾರನು,” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು. 4 ನಿಕೊದೇಮನು ಆತನನು್ನ, “ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮುದುಕ ಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಹುಟು್ಟವುದು ಹೇಗೆ?
ಅವನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಹುಟು್ಟ ವುದ ಾ್ಕದೀತೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ ಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬ ನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರನು. 6 ದೇಹದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ
ದೇಹವೇ, ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಆತ್ಮ ವೇ. 7 ‘ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು’ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ 8 ಾಳಿಯು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅದರ ಶಬ್ದವನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತೕ, ಆದರೆ ಅದು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ಮ ನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆಯೇ” ಎಂದನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ನಿಕೊದೇಮನು “ಇದೆ ಾ್ಲ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂ ಾಗ, 10 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
11 ನಿನಗೆ
“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಬೋಧಕ ಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದನು್ನ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನೋಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾ
ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಾ ಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ಭೂಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ
ಹೇಗೆ ನಂಬುವಿರಿ? 13 †ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ, ಅಂದರೆ,‡ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನೇ ಹೊರತು
ಮ ಾ್ತರು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿ ಹೋದವರಿಲ್ಲ. 14 ಇದಲ್ಲದೆ§ ೕಶೆಯು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಚಿನ ಸಪರ್ವನು್ನ
*
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ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಸಹ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು.
ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

15

ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ

16 “ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು ಆತನನು್ನ
ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಶ ಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
17 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮು ಾಂತರ ಲೋಕಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ
ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನೇ
ಹೊರತು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಖಂಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 18 ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ತೀ ಾರ್ಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ದೇವರ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನ
ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ*ಬೆಳಕು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ ್ಯರ

ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನೆ್ನೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರು. 20 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಳಕನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 21 ಆದರೆ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವನು ಾನು ದೇವರಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ.”
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ಾ್ನ ನಿಕ ಾದ

ೕ ಾನನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪುನಃ ಾ ಹೇಳಿದು್ದ

ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಡನೆ ಯೂ ಾಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅವರ

ತೆ ಇದು್ದ,

†ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ
ೕ ಾನನೂ ಸಹ ಾಲಿಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ಐನೋನೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದು್ದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು, ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ನೀರಿತು್ತ. ಜನರು
ಬಂದು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಆಗ ಇನೂ್ನ ‡
ೕ ಾನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.
23
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ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ೕ ಾನನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಿಗೂ ಶು ಾ್ಧಚಾರವನು್ನ ಕುರಿತು
ಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. 26 ಆಗ ಅವರು
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ “ಗುರುವೇ,
ದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾ ಕೊಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ, ಇಗೋ, ಆತನು
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಲು 27
ೕ ಾನನು
28
§‘ ಾನು
“ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸದ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯ ನು ಏನ್ನ ನೂ್ನ ಹೊಂದ ಾರನು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲ್ಲ,’ ಆದರೆ ‘ಆತನಿಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವೇ
ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಮದಲಗಿತಿ್ತಯುಳ್ಳವನೇ ಮದಲಿಂಗನು. ಆದರೂ ಮದಲಿಂಗನ ಗೆಳೆಯನು ಅವನ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಮದಲಿಂಗನ ಧ ್ವನಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ.
ಆದ ಾರಣ ಈ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಯಿತು. 30 ಆತನು ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗಬೇಕು ಾನು
ಕಡಿಮೆ ಾಗಬೇಕು, ಅಂದನು. 31 *ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇ ಾದವನು,
ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಭೂಲೋಕದವ ಾಗಿದು್ದ ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಆಡು ಾ್ತನೆ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇ ಾದವನು. 32 ಾನು ಕಂಡು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಾ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಾ ಯನು್ನ ಾರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 33 ಆತನ ಾ ಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದವನು ದೇವರು ಸತ್ಯ ವಂತನೆಂದು ದೃ ಢಪಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 34 ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ಾರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೋ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ವರವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡದೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು
ದೇವರ
ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡು ಾ್ತನೆ. 35 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಆತನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 36 ಆತನ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು. ಮಗನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಜೀವವನು್ನ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.”
*
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ಯೇಸು ಸ ಾಯರ್ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾಷಣೆ ಾಡಿದು್ದ
1 ಯೇಸು
ೕ ಾನನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು ಕೇಳಿದರೆಂದು ಕತರ್ನಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ, 2 (ಆದರೆ ಯೇಸು ಾನೇ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೇ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು), 3 ಆತನು ಯೂ ಾಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ
4
ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಆತನು ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾದುಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
5 ಹೋಗು ಾಗ ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಖರೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. *ಅದು
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ
ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲತು್ತ. 6 ಅಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನು ತೆಗೆಸಿದ ಾವಿಯಿತು್ತ.
ಯೇಸು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಸಗೊಂಡು ಆ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಆಗ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ †ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಸ ಾಯರ್ದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ “ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು,” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು. 9 ಆ
ಸ ಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಆತನಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀನು ಸ ಾಯರ್ದವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೀರು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಏಕೆಂದರೆ ‡ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ

ಸ ಾಯರ್ದವರಿಗೂ §ಹೊಕು್ಕಬಳಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ದೇವರ ವರವೇನೆಂಬುದೂ ಮತು್ತ
ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳು ಾತನು
ಾರೆಂಬುದೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀನೇ
ಅವನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆತನು ನಿನಗೆ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು” ಅಂದನು. 11 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಆತನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾವಿ ಆಳ ಾಗಿದೆ, ಹೀಗಿರು ಾಗ,
ಆ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರು ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು? 12 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗಿಂತ
ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೋ? ಅವನೇ ಈ ಾವಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು. ಅವನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಅವನ ಜಾನು ಾರುಗಳೂ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಇದೇ ಾವಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದರು” ಅನ್ನಲು, 13 ಯೇಸು
ಆಕೆಗೆ, “ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪುನಃ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದು, 14 ಆದರೆ, ಾನು ಕೊಡುವ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರು*ಅವನಲಿ್ಲ
ಉಕು್ಕವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗ ಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು, “ಅ ಾ್ಯ, ನನಗೆ ಆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ಇಷು್ಟ ದೂರ ಬರಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಅನ್ನಲು, 16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ”
ಎಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿಯೇ. 18 ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ
ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು. ಈಗ ನಿನಗಿರುವವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲ; ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನಿಜ ಾದ ಸಂಗತಿ” ಎಂದನು.
19 ಆ ಸಿ್ತ ೕ ಆತನಿಗೆ, “ಅ
ಾ್ಯ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಾಣುತ್ತದೆ. 20 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
್ರ
ಈ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನೀವು ಆ ಾಧನೆ ಾಡತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ” ಎಂದಳು. 21 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ “ಅ ಾ್ಮ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ನಂಬು, ಒಂದು ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾದರೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಾ್ಕಗಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಸ ಾಯರ್ದವ ಾದ†ನೀವು
ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂಥದನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ಆದರೆ ಾವು ಅರಿತಿರುವುದನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಬರಬೇ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತದಷೆ್ಟ. 23 ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ, ನಿಜ ಾದ
ಆ ಾಧಕರು ತಂದೆಯನು್ನ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಆ ಾಧಿಸುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ; ಅದು
ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಅದುದರಿಂದ, ತಂದೆಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಆ ಾಧಿಸುವವರನೆ್ನೕ ಹುಡುಕು ಾ್ತನೆ.
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ದೇವರು ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು‡ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ
ಆ ಾಧಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.
25 ಆ ಹೆಂಗಸು ಆತನಿಗೆ §“ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು (ಎಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು) ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. ಆತನು
ಬಂ ಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 26 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ “ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾನೇ ಆತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಬಂದು ಆತನು ಆ ಸಿ್ತ ೕ
ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
್ರ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಾಕೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು
ಒಬ್ಬರೂ ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 28 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ತನ್ನ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಜನರಿಗೆ, 29 *“ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ, ಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಂದು ಅವನನು್ನ
24

ನೋಡಿರಿ. ಬರತಕ್ಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಅವನೇ ಇರಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 30 ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
31 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಶಿಷ ್ಯರು “ಗುರುವೇ, ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 32 ಆದರೆ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ “ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಆ ಾರವು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಉಂಟು” ಎಂದು ಹೇಳಲು 33 ಶಿಷ ್ಯರು,
“ಆತನಿಗೆ ಾ ಾದರೂ ಊಟಕೆ್ಕ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೇನೊ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ †“ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ಾಡಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈ ಸುವುದೇ ನನ್ನ

ಆ ಾರ. 35 ‘ಇನೂ್ನ ಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳುಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಸುಗಿ್ಗಯು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದುಂಟಷೆ್ಟ’?
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ಹೊಲಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು ಬಲಿತು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಕೊಯಿ್ಲಗೆ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 36 ಕೊಯು್ಯ ವವನಿಗೆ ಈಗಲೇ ಕೂಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನು
ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡು ಾ್ತನೆ. ಹೀಗೆ ಬಿತು್ತವವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯ ವವನಿಗೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು. 37 ‘ಬಿತು್ತವವನೊಬ್ಬ ನು, ಕೊಯು್ಯ ವವನು ಬೇರೊಬ್ಬ ನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಾತು
ಇದರಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 38 ನೀವು ಪ್ರ ಾಸ ಪಡದಂಥ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವುದಕೆ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು, ಬೇರೊಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರು, ನೀವು ಅವರ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39 “ ಾನು
ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ
ಾತಿನಿಂದ, ಆ ಊರಿನ ಸ ಾಯರ್ರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದರು. 40 ಆದುದರಿಂದ ಆ
ಸ ಾಯರ್ದವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; ನೀನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತನು
ಎರಡು ದಿನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಂಗಿದನು. 41 ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಆತನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಿದರು, 42 ಜನರು
ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ, “ ಾವು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿರುವುದು ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಾವು ಸ್ವತಃ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ
ಈತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಲೋಕರಕ್ಷಕನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು.
ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮಗನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದು್ದ
ಎರಡು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 44 ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತದೇಶದಲಿ್ಲ ೌರವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದನು. 45 ಆತನು ಗಲಿ ಾಯವನು್ನ
ತಲುಪಿ ಾಗ ಗಲಿ ಾಯದವರು ಆತನನು್ನ ಾ್ವ ಗತಿಸಿದರು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರೂ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು.
46 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಯೇಸು ಾನು ನೀರನು್ನ
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದ ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಆಗ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮಗನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
47 ಯೇಸು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಕೇಳಿ ಾಗ ತನ್ನ
ಮಗನು ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ನೀವು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
43
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ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಅರಮನೆಯ
ಅಧಿ ಾರಿಯು “ಆ ಾ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗನು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು” ಅನ್ನಲು 50 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ “ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತನು್ನ ನಂಬಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 51 ಅವನು ಇನೂ್ನ ಘಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅವನ
ಆಳುಗಳು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮಗನು ಬದುಕಿರುವು ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 52 ಅವನು ಎಷು್ಟ
ಘಂಟೆಯಲಿ್ಲ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರು, “ನಿನೆ್ನ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಒಂದು ಘಂಟೆಗೆ
ಜ್ವರವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದರು. 53 ಆಗ “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಯೇಸು ತನಗೆ
ಹೇಳಿದ ಾಸಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ಆ ತಂದೆಯು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ಅವನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು. 54 ಇದು ಯೇಸು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಗಲಿ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಮೇಲೆ ಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ ಸೂಚಕ ಾಯರ್.
49
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ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿದು್ದ
1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು *ಜಾತೆ್ರ ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
2 ಅಲಿ್ಲ ಕುರಿ ಾಗಿಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಐದು ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ.
3-4 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಸ್ವ ಸ್ಥರೂ,
ಅದನು್ನ ಇಬಿ್ರ ಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ †ಬೇತ್ಸ ಾ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.

ರೋಗಿಗಳೂ, ಕುರುಡರೂ, ಕುಂಟರೂ, ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ಪೀಡಿತರು
ದ ಾದ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ‡(ನೀರು ಕಲಕುವುದನು್ನ ಾದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಾಗ
ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಬಂದು ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ ಕಲಕಿಹೊಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ
ದಲು
ಾರು ಕೊಳದೊಳಗೆ
5 ಅಲಿ್ಲ ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ಇಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರೋ ಅವರ ರೋಗವು ಾಸಿ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.)
ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು. 6 ಅವನು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ
ಹೀ ಾಗಿ ಬಹು ಾಲ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಅವನಿಗೆ “ನಿನಗೆ ಗುಣಹೊಂದಲು ಮನಸಿ್ಸದೆ
ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ರೋಗಿಯು “ಆ ಾ್ಯ, ನೀರು ಉಕು್ಕ ಾಗ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ ನನಗಿಂತ
ದಲು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಇಳಿಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.
8 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಕೂಡಲೇ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆದನು. ಅಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ,
10 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾದುದರಿಂದ ನೀನು
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆಯೆಂದು” ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,
11 ಅವನು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದವನೇ ‘ನಿನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ’ ಎಂದು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು” ಎಂದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಅದನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13 ಆದರೆ ಆತನು
ಾರೆಂದು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದವನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾದನು. 14 ಇ ಾದ
ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು, “ನಿನಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಯಿತ ಾ್ಲ;§ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾಪ

ಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ಬಂದೀತು” ಎಂದನು. 15 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ನು್ನ
ಸ್ವ ಸ್ಥಪಡಿಸಿ ಾತನು ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಯೇಸು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇಂ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದರು.
17 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೆಲಸ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಾನೂ ಕೆಲಸ
*
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ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ದೇವರನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನ
ಾಡಿಕೊಂಡನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಇನ್ನಷು್ಟ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಟ್ಟರು.
ದೇವಕು

ಾರನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನಿಗಿರುವ ಾ ಯನು್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಾಡಿದ ಉಪದೇಶ
ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ತಂದೆಯು ಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಮಗನು
ಾಡು ಾ್ತನೆಯೇ, ಹೊರತು ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ ಾಡ ಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು
ಾವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡುವನೋ ಾಗೆಯೇ ಮಗನೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 20 ಏಕೆಂದರೆ, ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಾನು ಾಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹ ಾ್ತದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗುವುದು. 21 ತಂದೆಯು ಹೇಗೆ
ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಬದುಕಿಸು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ಮಗನು ಸಹ ತನಗೆ ಬೇ ಾದವರನು್ನ ಬದುಕಿಸು ಾ್ತನೆ.
22 ಇದಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು
ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ತೀಪರ್ನು್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
23 ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯನು್ನ
ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ೌರವಿಸುವರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಗನನೂ್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಮಗನನು್ನ ೌರವಿಸದವನು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯನು್ನ
ೌರವಿಸ ಾರನು. 24 ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ
ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ, ಅವನು ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಣದಿಂದ
ಾ ಾಗಿ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾ್ದನೆ. 25 ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಸತ್ತವರು ದೇವಕು ಾರನ ಸ್ವರವನು್ನ
ಕೇಳುವ ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಕೇಳಿದವರು ಬದುಕುವರು. 26 ತಂದೆಯು ಾನು
ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ, ಾಗೆಯೇ ಮಗನೂ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
27 ಮಗನು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾ್ಯ ಯತೀಪುರ್
ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ತಂದೆ ಆತನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಒಂದು ಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಆಗ*ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆ ಾ್ಲ
19 ಯೇಸು

ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, 29 ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಬರುವರು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿದವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದವರು ಖಂಡನೆ ಾಗಿ ಪುನರು ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಹೊಂದುವರು.
30 “ನನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ
ಾಡ ಾರೆನು ತಂದೆಯು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ
ಮತು್ತ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸದೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಬಯಸುವುದರಿಂದ ಾನು ಾಡುವ ತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. 31 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನೇ ಾ
ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಾ ಯು ಸತ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲ. 32 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುವವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವ ಾ ಯು ನಿಜವೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. 33 ನೀವು
ೕ ಾನನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ. ಅವನು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಾ ಹೇಳಿದನು. 34 ಾನಂತೂ
ನನಗೆ ಬೇ ಾದ ಾ ಯನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 35
ೕ ಾನನು ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿದನು. ಅವನು
ಕೊಡುವ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅ ಾ್ಯ ನಂದಪಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದಿರಿ. 36 ನನಗಂತೂ
ೕ ಾನನ
ಾ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಾದ ಾ ಉಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಪೂರೈ ಸುವುದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಕೆಲಸಗಳೇ, ಅಂದರೆ ಾನು
ಾಡುವ ಈ ಕೆಲಸಗಳೇ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನನ್ನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 37 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಎಂ ಾದರೂ ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೂ್ದ ಇಲ್ಲ, ಆತನ ರೂಪವನು್ನ ನೋಡಿದೂ್ದ
ಇಲ್ಲ. 38 ಆತನ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ನೀವು
ನಂಬದೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. 39 †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸುತಿ್ತ ಾ? ಅವುಗಳೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡುವವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.
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“ ಾನು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರ ಶಂಸೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾನು
ಬಲೆ್ಲ ನು. ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 43 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದರೆ
ಅವನನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 44 ಒಬ್ಬ ನೇ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸದೇ ನಿಮ್ಮ
ನಿ ್ಮಳಗೇ ಪ್ರ ಶಂಸೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವ ಾದ ನೀವು ಅದನು್ನ ನಂಬಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? 45 ಾನು
ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾದ
ಹೊರಿಸುವವನು ಒಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ; ಅವನೇ ನೀವು ನಿರೀ ಯಿಟಿ್ಟರುವ
ೕಶೆ! 46 ಅವನು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಬರೆದನು, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ೕಶೆಯನೂ್ನ ನಂಬುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ನೂ್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 47 ಅವನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಾನು ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬುವಿರಿ?”
ಎಂದನು.
41
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6

ಯೇಸು ಐದು ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟದು
ಮ ಾ್ತ 14:13-21; ಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಾಟಿ, ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅದಕೆ್ಕ ತಿಬೇರಿಯ
ಸಮುದ್ರ ವೆಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 2 ಬಹು ಜನರು ಆತನು ರೋಗಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆದರೆ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟ ವನೆ್ನೕರಿ ಅಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 4 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕದ ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 5 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ “ಇವರ ಊಟಕೆ್ಕ ಾವು
ಎಲಿ್ಲಂದ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಂಡು ತರೋಣ?” ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 6 ಾನು ಾಡಲಿದ್ದ ಾಯರ್
ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಪರೀ ಸುವ ಸಲು ಾಗಿ, ಆ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ
ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು, “ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಬೇ ಾದರೂ ಇನೂ್ನರು *ದಿ ಾರಿ ೌಲ್ಯ ದ ರೊಟಿ್ಟ ಾದರೂ

ಅವರಿಗೆ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 8 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಅಂದೆ್ರ ಯನು ಆತನಿಗೆ; 9 “ಇಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳೂ, ಎರಡು
ಮೀನುಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇಷೊ್ಟಂದು ಜನರಿಗೆ ಅವು
ಾತ ಾ್ಕ ಾವು?” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 10 ಯೇಸು
“ಆ ಜನರನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ” ಎಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆದಿತು್ತ. ಜನರು ಹುಲಿ್ಲ ನ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಐದು ಾವಿರವಿತು್ತ. 11 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು
ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿದನು. ಅದೇ
ರೀತಿ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹಂಚಿದನು. 12 ಅವರಿಗೆ ತೃ ಪಿ್ತ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ, ಇದರಲಿ್ಲ
ಾವುದೂ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ಅವರು ಆ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ, ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದರು. 14 ಆತನು ಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಆ ಜನರು
ನೋಡಿ, “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ †ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಈತನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
15 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರು ಬಂದು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಸನ

ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ನು.

ಾ್ನ ಗಿ

ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆಂದು

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ;
ಮ ಾ್ತ 14:22-33; ಾಕರ್ 6:45-52
16 ಸಂಜೆ
ಾ ಾಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಮುದ್ರ ದ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದು, 17 ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಸಮುದ್ರ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗಲೇ ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಬಳಿಗೆ
*

6:7 ಅಂದು ಒಂದು ದಿ ಾರಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಲಿ.

†

6:14 ಧ

ೕರ್ 18:15-22:

ೕ ಾನನು 6:18
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ೕ ಾನನು 6:40

ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ವು ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಯಿತು.
19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಹುಟು್ಟ
ಾಕು ಾ್ತ ಸು ಾರು ‡ಒಂದು ಹರ ಾರಿ ದೂರ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟರು. 20 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಾನೇ!” ಎಂದನು. 21 ಆಗ ಆತನನು್ನ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ದೋಣಿಯು ಅವರು ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ದಡಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟತು.
18

ಯೇಸು ಾನೇ ಜೀವಕರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಎಂದದು್ದ
ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೇಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ದೋಣಿ ಲಭ್ಯ ವಿದೆ ಇದೆ, ಮತು್ತ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಅರಿ ಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ,
ಶಿಷ ್ಯರು
ಾತ್ರ ಆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 23 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ತಿಬೇರಿ ಾದಿಂದ ಬೇರೆ
ದೋಣಿಗಳು ಹೊರಟು, ಕತರ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಜನರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಊಟ ಾಡಿಸಿದ
ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದವು. 24 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ
22 ಮರುದಿನ

ಜನರು ಅರಿತು ಾವೇ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರು. 25 ಮತು್ತ
ಸಮುದ್ರ ದ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕಂಡು “ಗುರುವೇ,
ಾ ಾಗ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ?”
ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 26 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವುದು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದು ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ.
27 ಾಶ ಾಗುವ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಯುವ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ದುಡಿಯಿರಿ,
ಇಂ ಾ ಆ ಾರವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
28 ಅವರು ಆತನಿಗೆ “ದೇವರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾವು
ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು”
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 29 ಯೇಸುವು, “ದೇವರ ಕಿ್ರ ಯೆ
ಾವುದೆಂದರೆ, ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ನೀವು
ನಂಬುವುದೇ” ಎಂದನು. 30 ಅವರು ಆತನನು್ನ “ ಾ ಾದರೆ ಾವು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ
ಾವ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತೕ? ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತ? 31 ನಮ್ಮ §ಪೂವಿರ್ಕರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮ ಾ್ನ
ತಿಂದರು. *‘ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು’ ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, 32 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ೕಶೆಯು
ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ನಿಜ ಾದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 33 ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆ ರೊಟಿ್ಟ
ಾವುದೆಂದರೆ, ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದು ಬಂದು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಜೀವವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂಥದೆ್ದೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34 ಆಗ ಅವರು
“ಆ ಾ್ಯ, ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಮಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡು” ಎಂದರು. 35 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ ಾನೇ
ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ
ಎಂದಿಗೂ† ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 36 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 37 ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವವನನು್ನ ಾನು ಎಂದಿಗೂ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 38 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತವನೆ್ನೕ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು
ಬಂದಿರುವೆ. 39 ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಚಿತ್ತವು ಏನೆಂದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಲಿ್ಲ ಾನು ಾರನೂ್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ‡ಅವರನು್ನ ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. 40 ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ ತಂದೆಯಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ,
ಮತು್ತ ಾನು ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
‡
*
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ಆತನು, “ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟಿ್ಟ ಾನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟ, 42 “ಈತನು
ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಅಲ್ಲವೇ? ಈತನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾವು ಬಲೆ್ಲವಲ್ಲವೇ?
ಾ ಾದರೆ, ‘ ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದೆನು’
ಎಂದು ಈತನು ಹೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?”
ಎಂದರು. 43 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಗೊಣಗುಟು್ಟ ವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 44 “ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ
ತಂದೆಯು ಸೆಳೆಯದ ಹೊರತು,
ಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರನು, ಮತು್ತ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಡೆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು. 45 §‘ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವರು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕಲಿತ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. 46 ದೇವರಿಂದ
ಬಂದವನೊಬ್ಬ ನೇ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆಯೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ಯರು ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ;
ಆತನೊಬ್ಬ ನೇ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿದವನು. 47 ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 48 ಾನೇ ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ 49 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಮ ಾ್ನ
ತಿಂದರೂ ಸತು್ತ ಹೋದರು. 50 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಂಥ ಆ ರೊಟಿ್ಟ, ಎಂಥದೆಂದರೆ ಅದನು್ನ
ತಿಂದವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 51 ಾನೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟಿ್ಟ.
ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಅವನು ಸ ಾ ಾಲವು ಬದುಕುವನು; ಮತು್ತ ಾನು ಕೊಡುವ
ರೊಟಿ್ಟ ನನ್ನ ದೇಹವೇ, ಅದನು್ನ ಲೋಕದ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
52 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೇ?”
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 53 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ
ನಿಜ ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ಮತು್ತ ಆತನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯದೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 54 ಾರು ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವನೋ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಮತು್ತ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಎಬಿ್ಬ ಸುವೆನು. 55 ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಹವೇ ನಿಜ ಾದ ಆ ಾರವೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನಿಜ ಾದ
ಾನವೂ ಆಗಿದೆ. 56
ಾರು ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದಿ ಾ್ದನೋ ಅವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತನೆ; ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. 57 ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಅಧಿ ಾರದೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾನು ತಂದೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ನು್ನ ತಿನು್ನವವನೂ ನನ್ನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವನು. 58 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟಿ್ಟಯು ಇದೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಮ ಾ್ನವನು್ನ ತಿಂದರೂ ಸತ್ತರು, ಆದರೆ, ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 59 ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಪೆ ೌರ್ಮಿನ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾಗ
ಹೇಳಿದನು.
60 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ “ಇದು ಕಠಿಣ ಾದ
ಾತು, ಇದನು್ನ ಾಲಿಸುವವರು
ಾರು?” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 61 ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರು ಇದಕೆ್ಕ ಗೊಣಗುಟು್ಟ ಾ್ತರೆಂದು ಯೇಸು
62
ತನ್ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ “ಈ
ಾತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತೋ?
ಾ ಾದರೆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾನು
ದಲು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಏರಿ ಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವು ಾದರೆ
ಏನನು್ನವಿರಿ? 63 ಜೀವ ಕೊಡುವುದು ಆತ್ಮ ವೇ. ದೇಹವು
ಾವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ
ಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮ ಾಗಿಯೂ, ಜೀವ ಾಗಿಯೂ ಇವೆ. 64 ಆದರೆ ನಂಬದ
ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ” ನಂಬದವರು ಾರೆಂದೂ ಾಗೂ ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಾರೆಂದೂ
ಯೇಸುವಿಗೆ
ದಲಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 65 ಆತನು *“ತಂದೆಯು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸದ ಹೊರತು ಾರೂ ನನ್ನ
41

ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರರು ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ,” ಎಂದನು.
66 ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದರು ಮತು್ತ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 67 ಆದ ಾರಣ ಯೇಸು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯಂದಿರಿಗೆ “ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇದಿ್ದೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 68 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು
§
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ಆತನಿಗೆ “ಕತರ್ನೇ, ಾವು ಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಾಕ್ಯ ಗಳಿವೆಯ ಾ್ಲ. 69 ನೀನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಾವು ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದನು. 70 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು “ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಾದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ಒಬ್ಬ ನು ಸೈ ಾನನಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. 71 ಈ
ಾತು, ಆತನು ಸೀ ೕನ್ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನ ಮಗ ಾದ
ಯೂದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದು್ದ, ಅವನೇ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು.

7

ಗು ಾರಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
1 ಈ ಸಂಗತಿಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ
ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವ ಪ್ರ ಯತ್ನದಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಲು ಮನ ಾ್ಸ ಗಲಿಲ್ಲ. 2 ಆಗ
ಯೆಹೂದ್ಯರ *ಗು ಾರಗಳ ಹಬ್ಬವು ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ, 3 ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಆತನಿಗೆ
“ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಸಹ ನೋಡುವಂತೆ, ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗು. 4 ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು
ಾರೂ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ಾವುದನೂ್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ, ಲೋಕಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, †“ನನ್ನ

ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ. 7 ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು, ಆದರೆ ಾನು ಅದರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೆಂದು ಾ ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಅದು ನನ್ನ ನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನೀವು ಈ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿರಿ, ನನ್ನ ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಈ
ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಈಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
10 ಆದರೆ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸಹ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಹೋಗದೆ,
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಹೋದನು. 11 ಆ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.
12 ಜನರು ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೊಣಗುಟು್ಟತಿದ್ದರು.
ಕೆಲವರು “ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನುಷ ್ಯ ನು” ಎಂದರು, ಇನು್ನ ಕೆಲವರು “ಇಲ್ಲ ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ೕಸ
ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದರು.
13 ಆದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ
ಾರೂ ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
14 ಹಬ್ಬದ ಮಧ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು. 15 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅದಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ ಾಸ್ತ ್ರ ಾ್ಯ ಸ ಾಡದಿರುವ ಈತನಿಗೆ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳು ತಿಳಿದಿರುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?”
ಎಂದರು. 16 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ‡“ ಾನು ಹೇಳುವ ಬೋಧನೆಯು ನನ್ನದಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನದೇ.
17

ಾರಿ ಾದರೂ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸದೆ
ೕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆಯು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ್ದದೊ್ದೕ ಅಥ ಾ ಾನೇ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಎಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 18 ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಾತ ಾಡುವವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ೌರವ ಹುಡುಕು ಾ್ತನೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ೌರವನೆ್ನೕ
ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ ಸತ್ಯ ವಂತನು; ಆತನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವಿಲ್ಲ. 19
ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
20 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಜನರು, “ನಿನಗೆ ದೆವ್ವ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಹುಡುಕುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಾರು ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದರು. 21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
“ ಾನು§ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದೆನು, ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 22 * ೕಶೆಯು
ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ನಿಯಮವನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು, (ಅದು
*
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ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ,†ಮೂಲಪುರುಷರ ಾಲದಿಂದ ಬಂದದು್ದ) ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 23
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮೀರ ಾರದೆಂದು ಒಬ್ಬ ನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? 24 ತೋರಿಕೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ನು್ನ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು.
25 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು “ಅವರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುವುದು ಈತನನೆ್ನೕ
ಅಲ್ಲವೇ? 26 ನೋಡಿರಿ, ಈತನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಏನೂ
ಹೇಳುತಿ್ತಲ.್ಲ ಬಹುಶಃ ಈತನೇ ನಿಜ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೋ? 27 ಆದರೆ
ಇವನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರು ಾಗ ಆತನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನೆಂದು
28 ಯೇಸುವು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು
ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.”
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಾಡು ಾಗ, “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ, ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನೆಂದೂ
ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ, ಆದರೂ ಾನು ನನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬಂದವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನು ಸತ್ಯ ವಂತನು.
ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ಆತನ ಕಡೆಯಿಂದ
ಬಂದವನು ಮತು್ತ ಆತನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 30 ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರೂ ಆತನ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಾರದೆ ಇದ್ದ ಾರಣ
ಾರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 31 ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿ, “ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬಂ ಾಗ ಈತನು ಾಡಿದ್ದಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನೇನೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿದು್ದ
ಜನರು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಫರಿ ಾಯರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರೂ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ದೇ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 33 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ‡“ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನು್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 34 §ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋಗುವಿರಿ. ಾನು ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದನು. 35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು “ಇವನು ನಮಗೆ
ಸಿಕ್ಕದ ಾಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ? ಗಿ್ರ ೕಕರ ನಡುವೆ ಚದುರಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಆ ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವನೋ? 36 ‘ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವಿರಿ ಮತು್ತ ಾನು ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಾತಿನ ಅಥರ್
ಏ ಾಗಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
37 ಜಾತೆ್ರ ಯ ಮ ಾದಿನ ಾದ ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು *“
ಾವನಿ ಾದರೂ

ನೀರಡಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ. 38 ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವನೋ ಅವನೊಳಗಿನಿಂದ ಜೀವಕರ ಾದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳು ಹರಿಯುವವು”
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 39 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವವರು ಹೊಂದಲಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ
ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವು
ಇನೂ್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 40 ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಈತನು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು. 41 ಕೆಲವರು, “ಈತನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದರು, ಆದರೆ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು
“ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬರುವುದುಂಟೆ? 42 † ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದಿಂದಲೂ ಾವೀದನು ಇದ್ದ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಾ್ರ ಮದಿಂದಲೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರುವನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲವೇ?”
ಅಂದರು. 43 ಹೀಗೆ ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಜನರಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆತನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ.
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ಬಳಿಕ ಆ ದೇ ಾಲಯದ ಾವಲು ಾರರು, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಅವರು, “ನೀವು ಏಕೆ ಆತನನು್ನ ಕರೆತರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 46 ಾವಲು ಾರರು “ಈ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾತ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಎಂದೂ ಾತ ಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
47 ಆಗ ಫರಿ ಾಯರು ಅವರಿಗೆ “ನೀವೂ ಸಹ ಆತನ
ಾತಿಗೆ ಮರು ಾದೀ ಾ? 48 ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಫರಿ ಾಯರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾ ಾದರೂ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿ ಾ್ದರೋ? 49 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅರಿಯದ ಈ
ಹಿಂಡು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 50
ದಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ‡ನಿಕೊದೇಮನು
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು, 51 ಅವನು ಅವರಿಗೆ “ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ದಲು ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಅವನು ಾಡುವುದೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಾಡುವುದುಂಟೇ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 52 ಅವರು ಅವನಿಗೆ “ನೀನು ಸಹ ಗಲಿ ಾಯದವನೋ? ನೀನೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡು
ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದರು.
53 §ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.
ಾಪಣೆ*
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ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಗೂ ಕ್ಷ
ಯೇಸು †ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಬೆಳಗಿನಜಾವದಲಿ್ಲ ಆತನು ತಿರುಗಿ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆತನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
3 ಾಸಿ್ತ ಗಳೂ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರೂ ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
್ರ
ತಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ; 4 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ಈ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದಳು. 5 ‡ಇಂಥವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆಯು
1

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 6 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸುವವ ಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಹೀಗೆ
ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 7 ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಬಿಡದೆ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆತನು ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಪವಿಲ್ಲದವನು
ಾರಿ ಾ್ದನೋ ಅವನೇ
ದಲು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಎಸೆಯಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 8 ತಿರುಗಿ ಆತನು
ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಅದನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ಹಿರಿಯರು
ದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು; ಆಗ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ನೇ ಉಳಿದನು. ಆ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಳು. 10 ಯೇಸು ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ, “ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೇ, ಅವರು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರು? ನಿನ್ನ ನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು
“ಕತರ್ನೇ, ಾರೂ ಶಿ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ “ ಾನೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಿ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಹೋಗು, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಪ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಲೋಕದ ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
ಯೇಸು ಪುನಃ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, §“ ಾನೇ ಲೋಕದ ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಜೀವದ ಬೆಳಕನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಫರಿ ಾಯರು ಆತನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನೇ ಾ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ, ನಿನ್ನ ಾ ಯು ನಿಜವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 14 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾನು ಾ ನೀಡಿದರೂ, ನನ್ನ ಾ ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ. ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೋ ಇಲ್ಲವೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೋ ಎಂಬುದು
12
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ನೀವು ಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ, ಾನು
ಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್
ಾನು ತೀಪುರ್
ಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ತೀಪುರ್ ಸತ್ಯ ಾದದೆ್ದೕ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ. 17 *ಇಬ್ಬರ ಾ ಯು
ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಬರೆದಿದೆ. 18 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ನೀಡುವವನು
ಾನೇ ಮತು್ತ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ನೀಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು. 19 ಅವರು,
“ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನ ನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು.
20 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದ ಾಣಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟ ಗೆಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಾರದೆ ಇದ್ದ ಾರಣ
ಾರೂ ಆತನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ.
21 ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ ಮತು್ತ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಾಪದಲೆ್ಲೕ ಾಯುವಿರಿ.
ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ” ಎಂದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ ಾವು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ? ಇವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೋ?” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 23 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಕೆಳಗಿನವರು; ಾನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರು; ಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲ.
24 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುವಿರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳಿದೆನು. ನೀವು†ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆಂದು ನಂಬದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಗ
ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾರು?”
ಎನ್ನಲೂ, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ ದಲಿನಿಂದಲೇ‡ ಾನು
26 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಥದೆ್ದೕ.
ಾತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗುಂಟು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಾ್ಟತನು ಸತ್ಯ ವಂತನು.
ಆತನಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನೕ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 27 ಆತನು ತಂದೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ಅವರು ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 28 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, §“ನೀವು

ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ಾಗ, ಾನೇ ಆತನೆಂದೂ, ನನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಏನೂ ಾಡ ಾರೆನೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
29 ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ
ಾದದ್ದನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಾಡುವುದರಿಂದ, ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
30 ಆತನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗಲೇ ಅನೇಕರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 31 ಆಗ ಯೇಸು
ತನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವು
ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿರುವಿರಿ. 32 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಅದಕ್ಕವರು ಆತನಿಗೆ, “ ಾವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು ಮತು್ತ
ಾವು ಎಂದೂ
ಾರಿಗೂ ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವು ಾದರೂ
ಹೇಗೆ?”
ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದರು. 34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾಪ
ಾಡುವವರೆಲ್ಲರು ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 35 ಾಸನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಮಗನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇರು ಾ್ತನೆ. 36 ಆದುದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದರೆ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು. 37 ನೀವು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು, ಆದರೂ
ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಾರಣ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 38 ಾನು*ತಂದೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ್ದನೆ ್ನೕ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನೆ ್ನೕ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, “ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅಬ್ರ ಾಮನೇ” ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಬ್ರ ಾಮನ
*
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ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಾಡಿದಂಥ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೂ, ನೀವು ಾಗೆ
ಾಡದೇ ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವ ಾದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 41 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದನು.
ಅದಕ್ಕವರು, “ ಾವು ವ್ಯ ಭಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನೇ ತಂದೆ, ಆತನು ದೇವರೇ” ಎಂದರು.
42 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಂದೆ
ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 43 ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಾಕೆ ಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
44
†
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ.
ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ
40

ದು ಾಶೆಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು
ಾಡಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಾವಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರನೂ ಮತು್ತ ಸುಳಿ್ಳನ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 45 ಆದರೂ, ಾನು ಸತ್ಯ ವನು್ನ
ಹೇಳುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 46 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಸಮಥಿರ್ಸಬಲ್ಲವರು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿ ಾ್ದರೆ?
ಾನು ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾಕೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ?
47 ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲದ ಾರಣ ನೀವು
ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
48 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಸ ಾಯರ್ದವನು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು
ಾವು
ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 49 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು; “ನನಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅವ ಾನಪಡಿಸುತಿ್ತೕದಿ್ದರಿ. 50 ಾನು
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹುಡುಕು ಾತನು ಒಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆ, ಆತನೇ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. 51 ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ
ಅವನು ನಿತ್ಯ ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
52 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು “ನೀನು ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನೆಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಸತ್ತನು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಸತ್ತರು, ಆದರೆ ನೀನು ‘ನನ್ನ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವನು
ನಿತ್ಯ ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ? 53 ಸತು್ತಹೋದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೋ? ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಸತು್ತಹೋದರು, ನಿನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನೀನು ಾರೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 54 ಯೇಸು “ನನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ಆತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರು ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ, 55 ಆದರೂ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಾನಂತೂ ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು,
ಆತನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುವೆನು. ಆದರೆ ಾನು ಆತನನು್ನ
ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆತನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 56 ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನನ್ನ
ದಿನವನು್ನ ಾನು ನೋಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಉ ಾ್ಲಸಪಟ್ಟ ನು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 57 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಿನಗೆ ಇನೂ್ನ ಐವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಾ?” ಅಂದರು. 58 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಾನು ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ;‡ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 59 ಆಗ §ಅವರು ಆತನ ಮೇಲೆ
ಎಸೆಯಲು, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮರೆ
ಹೊರಟು ಹೋದನು.
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ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟಿ್ಟದು್ದ
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ಯೇಸು ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡನು. 2 ಆತನ
ಶಿಷ ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಇವನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ
ಾರು ಾಪ ಾಡಿದರು? ಇವನೋ
ಅಥ ಾ ಇವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗ ೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 3 ಯೇಸು, “ಇವ ಾಗಲಿ ಇವನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗ ಾಗಲಿ ಾಪ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳು ಇವನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
4
*
ಹೀ ಾಯಿತು.
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾವು ಹಗಲಿರು ಾಗಲೇ ಾಡಬೇಕು. ಾತಿ್ರ
1

ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಬಂ ಾಗ
ಾರೂ ಕೆಲಸ
ಾಡ ಾರರು. 5 ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಲೋಕಕೆ್ಕ
6
ಬೆಳ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆ ಉಗುಳಿನಿಂದ ಕೆಸರು
ಾಡಿ, ಆ ಕೆಸರನು್ನ ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. 7 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಿಲೋವ
(ಸಿಲೋವ ಎಂದರೆ ‘ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು’ ಎಂದಥರ್) ಕೊಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆದುಕೋ” ಎಂದನು. ಅವನು
ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ದೃ ಷಿ ್ಟಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಬಂದನು. 8 ಆಗ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವನು
ದಲು
ಭಿಕ್ಷುಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದವರೂ, “ಭಿ ಬೇಡು ಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 9 ಕೆಲವರು, “ ೌದು ಇವನೇ” ಎಂದರು. ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು, “ಅವನಲ್ಲ ಆದರೆ
ಅವನ ಾಗೆ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅವ ಾದರೋ, “ ಾನೇ ಅವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ
ಅವರು “ ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಹೇಗೆ ತೆರೆದವು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 11 ಅವನು, “ಯೇಸು
ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ ಕೆಸರು ಾಡಿ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹಚಿ್ಚ ನನಗೆ, ‘ಸಿಲೋವ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ತೊಳೆದುಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಾನು ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಆಗ ನನಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ
ಬಂತು” ಎಂದನು. 12 ಅವರು, “ಆತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ಅವನು “ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಫರಿ ಾಯರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಿದು್ದ
ಜನರು
ದಲು ಆ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದವನನು್ನ ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
14 ಯೇಸು ಕೆಸರು
ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ದಿನವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. 15 ಆದ ಾರಣ ಆ
ಫರಿ ಾಯರು ಸಹ ಅವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಪುನಃ ಕೇಳಿದರು. ಅವನು
ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ಕೆಸರನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನು, ಾನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು, ನನಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ
ಬಂದಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 16 ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದವನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇಂ ಾ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದು ಾಪಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಹೇ ಾದೀತು?” ಎಂದರು. ಹೀಗೆ
ಅವರಲಿ್ಲ ಭೇದವುಂಟಾಯಿತು. 17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಪುನಃ ಆ ಕುರುಡನನು್ನ, “ಆತನು ನಿನಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ
ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನು “ಆತನು ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು.
18 ಆದರೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಹೊಂದಿದವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು; ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸುವವರೆಗೂ, ಅವನು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಿದು್ದ, ಈಗ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 19 ಅವರು “ಕುರುಡ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಇವನೋ?
ಾ ಾದರೆ ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಬಂದಿತು?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 20 ಅವನ ತಂದೆ
ಾಯಿಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಂದೂ ಕುರುಡ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದೂ ಬಲೆ್ಲವು. 21 ಈಗ ಇವನು
ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾರು ಇವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದರೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ,್ಲ
ಇವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿರಿ. ಇವನು ಾ್ರ ಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ಇವನೇ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 22 ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ † ಾ ಾದರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ
13

ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಗಲೇ ತೀ
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ಇವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಇದೇ ಾರಣ.
ಆದ ಾರಣ ಅವರು
ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕರೆದು, “ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು;
ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾಪಿಷ್ಠನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು” ಎಂದರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಆತನು ಾಪಿಷ್ಠನೋ
ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ,್ಲ ಒಂದು ಾತ್ರ ಬಲೆ್ಲ ನು ಾನು ಕುರುಡ ಾಗಿದೆ್ದನು; ಈಗ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು. 26 ಅವರು ಅವನನು್ನ, “ಆತನು ನಿನಗೆ ಏನು ಾಡಿದನು? ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ತೆರೆದನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 27 ಅವನು, “ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ! ನೀವು
ಾಕೆ
ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಸಹ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ?” ಎಂದನು.
28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಅವನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ, “ನೀನು ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ನು. ಆದರೆ
ಾವು
ೕಶೆಯ ಶಿಷ ್ಯರು.
29
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಾತ ಾಡಿದನೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು, ಆದರೆ ಈತನು ಎಲಿ್ಲಯವನೋ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದರು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು, “ಆತನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದರೂ ಆತನು
ಎಲಿ್ಲಯವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದು ಆಶ್ಚಯರ್ವಲ್ಲವೇ! 31 ಾಪಿಷ್ಠರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಾರು ಭಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯು ಾ್ತರೋ ಅವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 32 ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ
ತೆರೆದಿದ್ದನು್ನ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 33 ಈತನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ
ಾಡ ಾರದೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು” ಎಂದನು. 34 ಈ ಾತಿಗೆ ಅವರು, “ನೀನು ಕೇವಲ ಾಪದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು,
ನೀನು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತ
ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿದರು.
ಆತಿ್ಮೕಕ ಕುರುಡುತನ
ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಾಕಿದರೆಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು,
“ನೀನು‡ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ ನಂಬುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಕತರ್ನೇ ಆ
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಾರು? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು, ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂ ಾಗ, 37 ಯೇಸು,
“ನೀನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾನೇ ಆತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ,
38 ಅವನು, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು.
39 ಆಗ ಯೇಸುವು, “ ಾನು ಾ್ಯ ಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ
ಕುರುಡರು ನೋಡುವರು, ದೃ ಷಿ ್ಟ ಇರುವವರು ಕುರುಡ ಾಗುವರು” ಎಂದನು. 40 ಇದನು್ನ ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿ, “ ಾವು ಸಹ ಕುರುಡರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, 41 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ನಿಮಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ನೀವು
ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾಪ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.
35

10

ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು
1 “ನಿಮಗೆ*ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಕುರಿಹಟಿ್ಟ
ಳಗೆ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಾರದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತಿ್ತ
ಬರುವವನು ಕಳ್ಳನೂ, ದರೋಡೆಕೋರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದರೆ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವವನೇ ಆ
ಕುರಿಗಳ ಕುರುಬನು. 3 ಾಗಿಲು ಾಯುವವನು ಅವನಿಗೆ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯು ಾ್ತನೆ; ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 4 ತನ್ನ
ಕುರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಾನು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ. 5 ಆದರೆ ಅವು ಅಪರಿಚಿತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದೇ ಅವನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅಪರಿಚಿತರ ಸ್ವರವನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಈ ಾಮ್ಯ ವನು್ನ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೂ ಆತನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ
ಅಥರ್ ಏನೆಂಬುದು ಅವರು ಗ್ರ ಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
‡
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7 ಆಗ ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ

ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾನೇ ಾಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ದಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರು ಕಳ್ಳರೂ, ದರೋಡೆಕೋರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 9 ಾನೇ ಆ ಾಗಿಲು. ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಾವ ಾದರೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರೆ
ಅವನು ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವನು, ಹೊರಗೆ ಬರುವನು ಮತು್ತ ಮೇವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.
10 ಕಳ್ಳ ಾದರೋ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಕೊಯು್ಯ ವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆಯೇ
ಹೊರತು ಮ ಾ್ತವುದಕೂ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾ ಾದರೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಅದು
ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದೆನು.
11 †“ ಾನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ
8 ನನಗಿಂತ

ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 12 ಕೂಲಿ ಾಳು ಕುರಿಗಳ ಕುರುಬನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರದೆ, ಅವನು ತೋಳ ಬರುವುದನು್ನ
ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ತೋಳವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಮಂದೆಯನು್ನ ಚದರಿಸುತ್ತದೆ. 13 ಅವನು ಕೇವಲ ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕುರಿಗಳ ಚಿಂತೆ
ಅವನಿಗಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. 14 ಾನೇ ನಿಜ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾನು
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲ್ಲವು. 15 ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ, ಾನು
ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ; ಮತು್ತ ಾನು ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ‡ಈ
ಮಂದೆಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಇನೂ್ನ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ನನಗಿವೆ, ಅವುಗಳನೂ್ನ ಸಹ ಾನು ಕರೆ ತರಬೇಕು. ಅವು
ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ಒಂದೇ§ಕುರಿಹಿಂಡು ಆಗುವುದು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ನೇ ಕುರುಬನು ಇರುವನು.
17 *ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ

ಅದನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ
ಾರೂ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಅದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಉಂಟು. ಅದನು್ನ ಪುನಃ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು.
19 ಈ
ಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪುನಃ ಬೇಧ ಉಂಟಾಯಿತು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಆತನಿಗೆ, “ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಹುಚ್ಚ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ನೀವು ಏಕೆ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ?”
ಎಂದರು. 21 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇವು ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನ
ಾತುಗಳಲ್ಲ, ದೆವ್ವವು ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆರೆಯಲು ಾಧ್ಯ ವೇ?” ಎಂದರು.
ಯೇಸು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
ಆನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಯ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯಿತು.
ಅದು
ಚಳಿ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ. 23 ಯೇಸು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ
ಇರು ಾಗ, 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದು ಆತನಿಗೆ, “ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂದಿಗ್ಧದಲಿ್ಲ
ಇಡುತಿ್ತ? ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು, ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಾಡುವ
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ
ಾಗಿವೆ. 26 ಆದರೂ, ನೀವು ನಂಬದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ. 27 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. ಅವು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ. 28 † ಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
22

ಾಶ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ

ಾರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 29 ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಹೋನ್ನತನು.‡ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾರೂ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 30 ಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಒಂ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದನು.
†
§

10:11

ೕ ಾ 10:15,17; ಯೆ ಾ 40. 11; ಇಬಿ್ರ. 13:20:

‡

* 10:17 ಫಿಲಿ. 2:9: † 10:28
10:16 ಅಥ ಾ, ಮಂದೆ.
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ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತಿರುಗಿ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, 32 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ ಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವದೂಷಣೆ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ನೀನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೀನೇ ದೇವರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾವು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, §“ ‘ನೀವು ದೇವರುಗಳೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ

ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ ೕ? 35 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ನಿರಥರ್ಕವೇನೂ ಅಲ್ಲ.
ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ‘ದೇವರುಗಳೆಂದೂ,’ ಆತನು
ಕರೆದಿರುವು ಾದರೆ 36 ತಂದೆಯು ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟವ ಾದ ‘ ಾನು ದೇವರ
ಮಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು’ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ‘ನೀನು ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರ ಾ್ಲ?’
37 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ 38 ಾನು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬದೆ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನದರೂ ನಂಬಿರಿ. ಆಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು ಇ ಾ್ದನೆಂತಲೂ,
ತಂದೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ಇದೆ್ದೕನೆಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮತು್ತ ಮನದಟಾ್ಟ ಗುವುದು” ಎಂದನು.
39 *ಅವರು ಪುನಃ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು, ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು.
40 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿ,
ೕ ಾನನು
ದಲು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದು ಕೊಂಡನು. 41 ಆಗ ಅನೇಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“
ೕ ಾನನು ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ೕ ಾನನು
ಹೇಳಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
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ಾಜರನ ಮರಣ
ಾಥರ್ಳು ಮತು್ತ

ಆಕೆಯ

ಸಹೋದರಿ ಾದ, ಮರಿಯಳ ಊ ಾದ, ಬೇ ಾನ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾಜರನೆಂಬುವನೊಬ್ಬ ನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 2 *ಈ ಮರಿಯಳು ಕತರ್ನಿಗೆ ತೈ ಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಆತನ
ಾದಗಳನು್ನ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದವಳು.
ಈಕೆಯ ಸಹೋದರ ಾದ
ಾಜರನೇ
ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವನ ಸಹೋದರಿಯರು, “ಕತರ್ನೇ ಇಗೋ, ನೀನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು
ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 4 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ,
“ಈ ರೋಗವು ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದದ್ದಲ;್ಲ ಇದರಿಂದ ದೇವಕು ಾರನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಾಥರ್ಳನು್ನ ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜರನನು್ನ
ಯೇಸು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಾಜರನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಆತನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಎರಡು ದಿನ
ಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 7 ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ ಾವು ಪುನಃ ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಆಗಲೇ †ಯೆಹೂದ್ಯರು

ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಪುನಃ ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?”
ಎಂದರು. 9 ಯೇಸು, “ಹಗಲಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಾಸುಗಳು ಉಂಟಲ್ಲವೇ? ಒಬ್ಬ ನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ, ಈ
ಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಎಡವುದಿಲ್ಲ. 10 ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಎಡವು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 11 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಮ್ಮ
ಮಿತ್ರ ಾದ ಾಜರನು ನಿದೆ್ರ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ
ಎಬಿ್ಬ ಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗುವನು”
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ಎಂದರು.
ಯೇಸು ಅವನ ಮರಣವನು್ನ ಕುರಿತು ಅದನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ
ಮಲಗಿ ಾ್ದನೆಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನೆಂದು
ೕಚಿಸಿದರು. 14 ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾಜರನು
15
ಸತು್ತ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಬನಿ್ನ, ಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 16 ಆಗ ದಿದುಮನೆಂಬ
ತೋಮನು ತನ್ನ
ತೆ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ, “ ಾವು ಸಹ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಾಥರ್ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನು್ನ ಯೇಸು ಸಂತೈ ಸಿದು್ದ
17 ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ
ಾಜರನನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಆಗಲೇ ಾಲು್ಕ ದಿನಗ ಾಯಿತೆಂದು ಆತನಿಗೆ
ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 18 ಬೇ ಾನ್ಯ ವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸು ಾರು
ಒಂದು ‡ಹರಿ ಾರಿಯಷು್ಟ ಅಂತರವಿತು್ತ. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾಥರ್ಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನು್ನ
ಅವರ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೈ ಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದರು. 20 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾಥರ್ಳು ಯೇಸು
ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 21 ಆಗ
ಾಥರ್ಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, §“ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ನನ್ನ

ತಮ್ಮ ನು ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22 ಈಗ ಾದರೂ ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ ದೇವರು
ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 23 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನು
ಪುನಃ ಎದು್ದ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಾಥರ್ಳು ಆತನಿಗೆ, “ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗು ಾಗ ಅವನೂ ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು” ಅಂದಳು. 25 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ,
“ ಾನೇ ಪುನರು ಾ್ಥನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುವನು,
26 ಮತು್ತ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ, ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ
ನೀನು ನಂಬುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಕೆ್ಕ, 27 ಆಕೆಯು ಆತನಿಗೆ, “ ೌದು ಕತರ್ನೇ, *ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬರಬೇ ಾದ ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನೀನೇ ಎಂದು ಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದಳು.
28 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿ
ಾದ ಮರಿಯಳನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಕರೆದು, “ಗುರುವು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದಳು. 29 ಮರಿಯಳು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ತಟ್ಟ ನೆ ಎದು್ದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದಳು. 30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾಥರ್ಳು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದನು. 31 ಮರಿಯ ಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಕೆಯು
ತಟ್ಟ ನೆ ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಆಕೆಯು ಅಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆಂದು
ಾವಿಸಿ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 32 ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ
ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದಳು. 33 ಆಕೆಯು ಅಳುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆ
ಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಳುವುದನು್ನ ಯೇಸು
ನೋಡಿ ಾಗ ಯೇಸುವು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಸನಪಟು್ಟ ನೊಂದುಕೊಂಡು, 34 “ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ?”
ಎಂದನು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದರು. 35 ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟ ನು.
36 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆ ಾ! ಈತನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.
37 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈತನು ಆ ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ, ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಾಯದ
ಾಗೆ
ಾಡಬಹುದಿತ್ತ ಾ್ಲ?” ಎಂದರು.

ಯೇಸು ಾಜರನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದು್ದ
ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಮನದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅದು ಒಂದು
ಗವಿ ಾಗಿತು್ತ, ಅದರ ಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡ ಾಗಿತು್ತ. 39 ಯೇಸು, “ಆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾಕಿರಿ” ಎನ್ನಲು, ತೀರಿಹೋದವನ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಾಥರ್ಳು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಅವನು ಸತು್ತ
38
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ಾಲು್ಕ ದಿನಗ ಾದವು, ಈಗ ದು ಾರ್ಸನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು” ಎಂದಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, †“ನೀನು
ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾಣುವಿ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟ ನು 41 ಆಗ ಅವರು ಕಲ್ಲ ನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರು. ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ, “ತಂದೆಯೇ ನೀನು
ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 42 ನೀನು ನನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕ
ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವಿ ಎಂದು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರುವ
ಈ ಜನರು ನಂಬುವಂತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43 ಆತನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ ಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಾ!” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 44 ಸತಿ್ತದ್ದವನು
ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳು ಶವ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳಿಂದ ಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಮುಖಕೆ್ಕ ವಸ್ತ ್ರ ಸುತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ, ಅವನು ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ;
ಆದುದರಿಂದ ‡ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಾಯರ್ವನು್ನ

45

ನೋಡಿ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 46 ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 47 ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಫರಿ ಾಯರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
“ ಾವು ಈಗ ಏನು ಾಡಬೇಕು? ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಬಹು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. 48 ಾವು
ಅವನನು್ನ ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಂಬುವರು. ರೋಮನ್ನರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಾಷ್ಟ ್ರ ವನೂ್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂ ಾರು” ಎಂದರು. 49 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ
§ ಾಯಫನೆಂಬುವನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೇನೂ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ. 50 ಇಡೀ * ಾಷ್ಟ ್ರ ವೇ ಾಶ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಿತವೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 51 ಇದನು್ನ ಅವನು ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾನು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ, ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗೂ 52 ಆ ಜನತೆ ಾಗಿ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ
ಚದರಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಹ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾಯುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು, ಎಂಬು ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು 53 ಅವರು ಆ ದಿನದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 54 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ತಿರು ಾಡದೆ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅಡವಿಯ ಹತಿ್ತರದ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ಎಫಾ್ರ ಯೀಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ
ತೆ ಇದ್ದನು.
55 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರ ಾಗಿ, ಬಹು ಜನರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದ್ಧ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹಬ್ಬಕಿ ್ಕಂತ
ದಲೇ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 56 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಅವನು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಾರದೇ ಇ ಾ್ದನೋ? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?”
ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 57 ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರೂ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
ೕಚಿಸಿ, ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳವು
ಾರಿ ಾದರೂ ಗೊ ಾ್ತದರೆ ಅದನು್ನ
ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.
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ಮರಿಯಳು ಸುಗಂಧ ತೈ ಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಾದಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚದು್ದ
1 *ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಇನು್ನ ಆರು ದಿನಗಳು ಇರ ಾಗಿ ಯೇಸುವು, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ಾಜರನು
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಬೇ ಾನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರು.
ಾಥರ್ಳು
ಉಪಚಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಾಜರನು ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಆಗ
ಮರಿಯಳು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ †ಸ್ವಚ್ಛ ಜಟ ಾಂಸಿ ತೈ ಲವನು್ನ ‡ಒಂದು ಸೇರಷು್ಟ ತಂದು ಯೇಸುವಿನ ಾದಕೆ್ಕ
†

11:40

ೕ ಾ 18:14.
ತ

‡ 11:45
§ 11:49 ಮ
ೕ ಾ 11:19, 31.
* 12:1 ಮ ಾ್ತ 26:6-12; ಾಕರ್ 14:3-8: † 12:3 ಸುಗಂಧದ್ರ ವ ್ಯ, ಾಡೊರ್
‡ 12:3 ಸು ಾರು ಅಧರ್ ಲೀಟರಿನಷು್ಟ.

ೕ ಾ 11:4, 23, 26:

ಾರಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಾ್ತ 26:3,57.
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ಹಚಿ್ಚ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಾದಗಳನು್ನ ಒರಸಿದಳು. ಆ ತೈ ಲದ ಪರಿಮಳವು ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 4 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಅಂದರೆ, ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದ
ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನೆಂಬುವನು, 5 “ಈ ತೈ ಲವನು್ನ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ
ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತ ಾ್ಲ?” ಎಂದನು. 6 ಅವನು ಬಡವರ ಮೇಲಿನ ಕನಿಕರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅವನು ಕಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದ ಹಣದ ಚೀಲವನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರ ಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಾಕಿದ್ದನು್ನ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಉಪ
ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 7 ಆಗ ಯೇಸುವು,
“ಈಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಈಕೆಯು ಇದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು
ಎಂದಿರಲಿ. 8 ಬಡವರು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದನು.
9 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುಂಪು ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು, ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ಾಜರನನೂ್ನ ಸಹ ನೋಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
10 ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ
ಬಂದರು.
ಾಜಕರು ಾಜರನನೂ್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು.
11 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಸನಂತೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 21:4-9; ಾಕರ್ 11:7-10; ಲೂಕ 19:35-38
12 ಮರುದಿನ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪು ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿ
13 ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆತನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದು, §“ಹೊಸನ್ನ! ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ; ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ

ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 14 ಯೇಸು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯದ ಕತೆ್ತ
ಂದನು್ನ ಕಂಡು ಅದರ
15
*
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಹೀಗೆ, “ಚೀ
ೕನ್ ನಗರಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಅರಸನು
ಕತೆ್ತಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. 16 ಇದು
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ
ದಲು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇದು
ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಾಡಿದೆವೆಂದೂ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡರು.
17 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಾಜರನನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಳಗಿಂದ ಕರೆದು ಅವನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾಗ
ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರೇ ಈ ವಿಷಯಕೆ್ಕ ಾ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಆತನು ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದನೆಂದು ಕೇಳಿದ ಾರಣದಿಂದಲೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದರು. 19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಫರಿ ಾಯರು, “ನಮ್ಮ ಯತ್ನವೇನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಾಣುವ ಬಯಕೆ
ಆ ಾಧನೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಿ್ರ ೕಕರಿದ್ದರು. 21 ಇವರು
ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೇ ಾ್ಸಯಿದ ಊರಿನ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅ ಾ್ಯ, ಾವು ಯೇಸುವನು್ನ
22 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಬಂದು ಅಂದೆ್ರ ಯನಿಗೆ
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು” ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
ಹೇಳಿದನು. ಅಂದೆ್ರ ಯನು ಾಗೂ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನೂ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 23 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
†“ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವ ಗಳಿಗೆಯು ಬಂದಿದೆ. 24 ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
20 ಇದಲ್ಲದೆ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಗೋದಿಯ ಾಳು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಾಯದಿದ್ದರೆ ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಆದರೆ
ಅದು ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದು 25 ‡ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯದವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 26
ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವ ಾದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿ,
§
†
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ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲ ಾನು ಇರುತೆ್ತೕನೋ ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಸಹ ಇರುವನು.
ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವವ ಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸುವನು. 27 ಈಗ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವು ತತ್ತರಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ‘ತಂದೆಯೇ, ಈ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು.’ ಆದರೆ ಈ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಈ ಗಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ? 28 ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೋ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ,
“ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂಬ ಸ್ವರವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತು. 29 ಆಗ
ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಗುಡುಗಿತು” ಎಂದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು “ದೇವದೂತನು
ಈತನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು” ಎಂದರು. 30 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಶಬ್ದವು ನನ ಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ,
ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ಆಯಿತು. 31 §ಈಗ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.*ಈಗ ಇಹಲೋ ಾಧಿಪತಿಯು
ಹೊರಗೆ ನೂಕಲ್ಪಡುವನು 32 ಆದರೆ† ಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಾನು ಎಂ ಾ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆಂದು

ಸೂಚಿಸಿ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 34 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಜನರು, ‡“ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸ ಾ ಾಲ ಇರು ಾ್ತನೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾ ಾದರೆ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
ಾರು?” ಎಂದರು. 35 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, §“ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೇ ಬೆಳಕು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮುಸುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬೆಳಕು ಇರು ಾಗಲೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನು ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂದು ತಿಳಿಯನು. 36 ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಇರು ಾಗಲೇ ಬೆಳಕನು್ನ ನಂಬಿರಿ.
ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕ ಾ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನು್ನ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
ಯೇಸು ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದರೂ ಅವರು ಆತನನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 38 ಇದರಿಂದ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ನುಡಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು, ಅದೇನೆಂದರೆ,
*“ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಾರು ನಂಬಿದರು?
ಕತರ್ನ †ಭುಜ ಬಲವು
ಾರಿಗೆ
39 ಅವರು ನಂಬ ಾರದೇ ಹೋದುದ್ದಕೆ ್ಕ ಯೆ ಾಯನು
ಗೋಚರ ಾಯಿತು?”
ಎಂಬುದೇ.
ಮತೊ್ತಂದು ಾತಿನಲಿ್ಲ ಾರಣವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ, 40 ‡“ಅವರು ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಾಣದೆ,
37

ಹೃ ದಯದಿಂದ ಗ್ರ ಹಿಸದೆ ಮತು್ತ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಹೇಗೂ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂತೆ,
ಆತನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕುರುಡು ಾಡಿ ಅವರ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿದನು” ಎಂಬುದೇ.
41 §ಯೆ ಾಯನು ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈ
ಾತನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. 42 ಆದರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯವರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದರು, ಆದರೆ ತಮಗೆ
ಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರ ಾದೀತೆಂದು, ಫರಿ ಾಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 43 ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆ
ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ.
44 ಯೇಸು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ
ಾತೇನಂದರೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವವನು ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ನಂಬುವವನಲ್ಲದೇ
45 ಮತು್ತ ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವವನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ಸಹ ನಂಬುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ನೋಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 46 ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ
ಇರ ಾರದೆಂದು, ಾನು ಬೆಳ ಾಗಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 47
ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದರೂ ಅದನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, ಾನು ಅವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಕೆ್ಕ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೋಕವನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟೕ.
48 ನನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಒಂದು
§
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12:38 ಅಥ ಾ,

ೕ ಾನನು 12:49

1526

ೕ ಾನನು 13:20

ಇದೆ. ಅದು ಾನು ಆಡುವ ಾತೇ, ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದು. 49 ಏಕೆಂದರೆ
ಇದನು್ನ ನನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಾತ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯೇ, ಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು
ಮತು್ತ ಹೇಗೆ ಾತ ಾಡಬೇಕು, ಎಂಬು ಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 50 ಆತನ ಆ ಯು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು; ಆದುದರಿಂದ ಾನು
ಾತ ಾಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದದು್ದ

1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯೇಸು,

ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾದ ತನ್ನ
ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತ ಬಂದನು. 2 ಅವರು ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ *ಸೈ ಾನನು ಸೀ ೕನನ
ಮಗ ಾದ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದನು. 3 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದೂ, ಾನು ದೇವರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು, ತಿರುಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 4 ಆತನು
ಊಟದಿಂದ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಅಂಗ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ನೀರು ಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಷ ್ಯರ ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯು ಾ್ತ,
ಾನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಅಂಗವಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಾದಗಳನು್ನ ಒರಸುವುದಕೂ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 6 ಹೀಗೆ
ಆತನು ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರ ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯುತಿ್ತೕ
ೕ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು “ ಾನು
ಾಡುವುದು ಏನೆಂದು
ಈಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದನು. 8 ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ,
“ನೀನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತೊಳೆಯ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ಯೇಸು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 9 ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರ ನು, “ಕತರ್ನೇ,
ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಕೈ ಗಳನೂ್ನ, ತಲೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತೊಳೆ” ಎಂದನು. 10 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ತನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಾಕು, ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಯೇಸು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವವನು
ಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧರಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
12 ಆತನು ಅವರ
ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಪುನಃ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾಡಿದು್ದ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತೋ?
13 ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಗುರುವೆಂದೂ ಮತು್ತ ಕತರ್ನೆಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ.
ೌದು, ಾನು ಅಂಥವನೇ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಾ ಾದರೆ ಕತರ್ನೂ, ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದಿರು ಾಗ, ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಾದಗಳನೊ್ನಬ್ಬರು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 15 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಾದರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಾನು
ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ತನ್ನ ದಣಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ.
ಾಗೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನು
ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. 17 ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇದರಂತೆ ಾಡಿದರೆ ನೀವು
ಧನ್ಯರು. 18 ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾನು
ಬಲೆ್ಲ ನು. ಆದರೆ†ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವವನೇ, ನನಗೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಬಗೆದನು, ಎಂಬ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಾತು ನೆರವೇರಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
*
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ಅದು ನಡೆಯು ಾಗ ಾನೇ ಆತನು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ,
ದಲೇ ಅದನು್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ
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ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಾನು ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ; ನನ್ನ ನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.”
ಯೇಸು ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದು್ದ

ಇದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ ಯೇಸು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ, “ ಾನು‡ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಾ ಹೇಳಿದನು. 22 ಆಗ
ಈತನು
ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು
23 ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಆತನ ಎದೆಗೆ
ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
24
ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅವನಿಗೆ ಸೀ ೕನ ಪೇತ್ರ ನು ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, “ಆತನು
ಾರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
25 ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನು
ಾತ ಾಡಿದನು ಎಂದು ಕೇಳು” ಅಂದನು.
ಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, “ಕತರ್ನೇ, ಅವನು
ಾರು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 26 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“ ಾನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಅದಿ್ದ ಾರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ
ತುಂಡನು್ನ ಅದಿ್ದ, ತೆಗೆದು, ಸೀ ೕನ್ ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನ ಮಗ ಾದ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. 27 ಅವನು
ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಸೈ ಾನನು ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಡುವುದನು್ನ ಬೇಗನೇ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಆದರೆ ಆತನು
ಅವನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಏಕೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಊಟದ ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತವರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
29 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಯೂದನ ವಶದಲಿ್ಲ ಹಣದ ಚೀಲವಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ನಮಗೆ
ಅಗತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ ಎಂದೋ, ಅಥ ಾ ಬಡವರಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡು ಎಂದೋ, ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 30 ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
21

ಹೊಸ ಆ

ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವು, “ಈಗ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು ಾ್ತನೆ,
§
ಮತು್ತ ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 32 ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ,
ದೇವರು ಸಹ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನನು್ನ*ತನ್ನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು.
33 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ,†ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ
31 ಅವನು

ಆದರೆ ‘ ಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರ ಾರಿರಿ’ ಎಂದು ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೂ
ಈಗ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 34 ‡ ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ: ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು, ಎಂಬುದೇ. 35 ನಿ ್ಮಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿರುವು ಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ
ಶಿಷ ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದನು.
ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೋಗುವ ಕಡೆಗೆ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾರೆ. ಅನಂತರ ನೀನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆ” ಎಂದನು. 37 §ಪೇತ್ರ ನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು ಈಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ
ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾರೆನು? ನಿನ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವೆ ಾ? ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ: ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಮೂರು ಾರಿ ನಿ ಾಕರಿಸುವ ತನಕ ಕೋಳಿಯು ಕೂಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.
36
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“ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನ ನೂ್ನ ನಂಬಿರಿ. 2 ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನ ಾ್ಲ! 3 ಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ಪುನಃ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ*ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಾನಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು.
1

4

ಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದ ಾಗರ್ವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.
ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಮತೆ್ತ
ಾಗರ್ವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೀತು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 6 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನೇ ಾಗರ್ವೂ, ಸತ್ಯ ವೂ
ಮತು್ತ†ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ
ಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರರು. 7 ‡ನೀವು
5

ನನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತಿಳಿಯುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಈಗಿನಿಂದ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ
ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು, “ಕತರ್ನೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು ನಮಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಾಕು” ಎಂದನು. 9 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ಫಿಲಿಪ್ಪ ನೇ, ಾನು ಇಷು್ಟ ಾಲ ನಿಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ! ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವು ಾದರು ಹೇಗೆ? 10 ಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ; ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 11 ಾನು
ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿರಿ.§ಇಲ್ಲವೇ ಾನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂ ಾದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿರಿ.
12 “ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವವನು
ಾನು
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾನು ಸಹ ಾಡು ಾ್ತನೆ;*ಮತು್ತ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹ ಾ್ತದ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾಡುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 13 †ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ ಅದನು್ನ
ಾನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಹೀಗೆ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. 14 ನೀವು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
15 “ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾದರೆ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಿರಿ. 16 ಆಗ ಾನು
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸ ಾಯಕನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವನು. 17 ಆ ಸ ಾಯಕನು ಾರೆಂದರೆ‡ಸತ್ಯ ದ ಆತ್ಮ ನೇ. ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ

ನೋಡದೆಯೂ, ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸ ಾರದು. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ,
ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇರುವನು.
18 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಅ ಾಥರ ಾ್ನ ಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ
ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ
ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 20 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವುದನು್ನ ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 21 ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವವನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು. ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವನು.
ಾನೂ ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಯೂದನು, (ಇವನು ಇಸ್ಕರಿ
ೕತನಲ್ಲ) “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಾತ್ರ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವ ಾದರೂ
ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವನು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು
*
§
‡
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ಮತು್ತ ಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವೆವು.
ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದವನು,
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಾತು ನನ್ನದಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
ತಂದೆಯದೇ ಆಗಿದೆ.
25 “ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದರೆ ಆ
ಸ ಾಯಕನು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವನು.
27 “ ಾನು ನನ್ನ§ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲರುವಂಥ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಲೋಕವು ಕೊಡುವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು
28
ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ಹೆದರದಿರಲಿ.
ಾನು ಹೋಗಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು.
29 ಇದೆ ಾ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ, ಅದು ನಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ನಿಮಗೆ
30 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ
ತೆ ಹೆಚು್ಚ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ*ಇಹಲೋ ಾಧಿಪತಿಯು ಬರಲಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ.
31

ಆದರೂ ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ತಂದೆ ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಳಿರಿ, ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು.

15
ಯೇಸುವೇ ನಿಜ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ
ಾನೇ ನಿಜ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತೋಟ ಾರನು. 2 ನನ್ನಲಿ್ಲದು್ದ ಫಲಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕು ಾ್ತನೆ. ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚು್ಚ ಫಲ
ಕೊಡುವ ಾಗೆ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 3 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾಕ್ಯ ದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಈಗ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ಾನೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು.
ಕೊಂಬೆಯು ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನಷ ್ಟಕೇ್ಕ ಾನೇ ಫಲಕೊಡ ಾರದೋ, ಾಗೆಯೇ
ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಫಲಕೊಡ ಾರಿರಿ. 5 ಾನು ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು; ಒಬ್ಬ ನು
ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅವನಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಏನೂ ಾಡ ಾರಿರಿ. 6 ಾವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಡಲ್ಪಟ ್ಟ
ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಒಣಗಿಹೋಗುವನು. ಅಂಥ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕುವರು. ಅವು ಸುಟು್ಟ
ಹೋಗುತ್ತವೆ. 7 *ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏ ಾದರೂ
1“

ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 8 ನೀವು ಬಹಳ ಫಲಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗುವಿರಿ.
9 “ತಂದೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ
ಾಗೆಯೇ ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. 10 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡು ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ
ಪ್ರ ಾರ, ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ, ನನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 11 ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಆನಂದವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದೂ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಾನು
ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ†ನನ್ನ ಆ
ಾಗಿದೆ. 13 ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಗಿಂತ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
§
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ಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 14 ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ನಡೆದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ

ೕ ಾ 16:33; 20:19,21,26; ಲೂಕ 24:36

15:12

ೕ ಾ 13:34; 1

ೕ ಾ 3:23:

*

14:30

ೕ ಾ 12:31; 16:11; ಎಫೆ 2:2:

*

15:7

ೕ ಾ

ೕ ಾನನು 15:15

1530

ೕ ಾನನು 16:10

ಸೆ್ನೕಹಿತರು.
ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಳುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಯಜ ಾನನು
ಾಡುವಂಥದು್ದ ಆಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ
ಕಡೆಯಿಂದ ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಫಲಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ, ಾಗೂ ನೀವು ಕೊಡುವ
ಫಲವು ಸ ಾ ಾಲ ನಿಲು್ಲವಂಥ ಾ್ದಗಬೇಕಂತಲೂ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ, ಅದನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 17 ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂತಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
18 “ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷ
ಾಡುವು ಾದರೆ ಅದು
ದಲು ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷ
ಾಡಿತೆ್ತಂದು
19
‡
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನೀವು ಲೋಕದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನವರೆಂದು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
15 ಇನು್ನ

ನೀ ಾದರೋ ಲೋಕದ ಕಡೆಯವರಲ್ಲ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ದೆ್ವೕಷ ಾಡುತ್ತದೆ. 20 §ದಣಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲವೆಂಬು ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಹ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು. ಅವರು
ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಸಹ ಕೈ ಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಗೆ
ಾಡುವರು.
22 ಾನು
ಾರದೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಈಗ
ಾವ ನೆಪವೂ ಇಲ್ಲ. 23 ನನ್ನ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. 24 ಬೇರೆ
ಾರೂ ಾಡದಿರುವ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾನು ಅವರ ನಡುವೆ ಾಡದೆಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ನನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದರೆ, ಆದರೂ
ನನ್ನ ನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಾ್ದರೆ 25 *‘ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು’ ಎಂದು

ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀ ಾಯಿತು. 26 ಆದರೆ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಯಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ†ಸ ಾಯಕನು, ಎಂದರೆ, ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ
ಸತ್ಯ ದ ಆತ್ಮ ನು ಬಂ ಾಗ, ಆತನೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುವನು. 27 ನೀವು
ದಲಿನಿಂದ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಹ ನನಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
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“ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
2 *ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕುವರು; ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವನು ಾನು
ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟೆ್ಟ ನೆಂದು ಾವಿಸುವ ಾಲವು ಬರಲಿದೆ. 3 ಅವರು ತಂದೆಯ ಾ್ನದರೂ ನನ್ನ ಾ್ನದರೂ
ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾಡುವರು. 4 ಆದರೆ ಅವರ ಾಲ ಬಂ ಾಗ
ಆತನು ನಮಗೆ ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದನ ಾ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ
ದಲು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
5 “ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ?’
ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಾನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ದುಃಖಭರಿತ ಾಗಿದೆ. 7 ಆದರೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಾನು
ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಾನು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ†ಆ ಸ ಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
1

ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೋದರೆ ಆತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಆತನು ಬಂ ಾಗ ಾಪ,
ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿತು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನವರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 9 ಅವರು
ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಾಪದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ 10 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
‡
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‡ಇಹಲೋ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀತಿಯ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ,
ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ,
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನವರಿಕೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವನು.
12 “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಹಳ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಅವುಗಳನು್ನ
ಗ್ರ ಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವಿಲ್ಲ. 13 ಆದರೆ§ಸತ್ಯ ದ ಆತ್ಮ ನು ಬರು ಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪೂಣರ್
ಸತ್ಯ ದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು. ಆತನು ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಾತ ಾಡದೆ ಕೇಳಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡುವನು
ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 14 ಆತನು ನನ್ನದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಾ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ*ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. 15 †ತಂದೆಗೆ ಇರುವುದೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದು.
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ಆದುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು. 16 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪುನಃ ನನ್ನ ನು್ನ
ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದನು.
17 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಇದೇನು ಈತನು ಹೇಳುವ
ಾತು? ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ
ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪುನಃ ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು
18 “ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವೆಂದು’ ಈತನು ಹೇಳುವ ಈ
ಾತೇನು? ಏನು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಯೇಸುವು ಇದನು್ನ ಕುರಿತು ತನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆಂದು
ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ, “ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ, ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ?
20 ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.‡ನೀವು ಅಳು ಾ್ತ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಲೋಕವು
ಸಂತೋಷಿಸುವುದು. ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಾಗುವುದು ಆದರೆ§ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ಹೋಗಿ ಆನಂದ ಬರುವುದು.

ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಹೆರು ಾಗ ತನ್ನ ಬೇನೆಯ ಾಲವು ಬಂದಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಕೆಗೆ ದುಃಖ ಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ಆಕೆಯು ಕೂಸನು್ನ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ, ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟಿ್ಟತೆಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಆ ವೇದನೆಯನು್ನ
ಪುನಃ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 22 ಾಗೆಯೇ, ನಿಮಗೂ ಈಗ ದುಃಖವಿದ್ದರೂ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರುಗಿ
ನೋಡುವೆನು, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದ ಾಗುವುದು, ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವನು್ನ
ಾರು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಏನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,*ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ ಆತನು
21

ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 24 ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೊಂದನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವ ಾಗೆ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
25 “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡದೆ ತಂದೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ. 26 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ ಾಗಿ ಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನೆಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 27 ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ† ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದವನೆಂದು
ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ‡ತಂದೆಯು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 28 ಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಪುನಃ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು, “ಇಗೋ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಈಗ
ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ
ಹೇಳದೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ. 30 ನೀನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದವನೆಂದೂ, ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಾಡಬೇ ಾದ
ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನೇ
ಎಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
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ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ.
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಚದರಿಹೋಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಬಿಡುವ ಸಮಯವು ಬರುತ್ತದೆ.
ೌದು, ಅದು
ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ.§ಆದರೂ ಾನು ಏ ಾಂಗಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ.
33 *ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲದು್ದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿ
್ಮಂದಿಗೆ
31

32

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.†ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳುಂಟು.
ಜಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರಿ,

ಾನು ಲೋಕವನು್ನ

17

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ

ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ *ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
†
“ತಂದೆಯೇ, ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ; ಮಗನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕೊಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. 2 ನೀನು
ಾ ಾರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ
ೕ‡ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು,
1

ಆತನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 3 ಒಬ್ಬ ನೇ ಸತ್ಯ ದೇವ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನೂ್ನ ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು. 4 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾನು§ನೆರವೇರಿಸಿ*ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಈಗ ತಂದೆಯೇ,
ಲೋಕವು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು,†ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನಗಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯಂತೆಯೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ

ನನ್ನ ನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು.
6 “ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು
ನಿನ್ನವ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ನೀನು ಇವರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ. ಇವರು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
7 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ
‡
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ತಿಳಿದು, ನೀನೇ ನನ್ನ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ನಂಬಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಾನು ಇವರಿ ಾಗಿಯೇ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಲೋಕಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿ ಾಗಿಯೇ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಇವರು ನಿನ್ನವರು.
10 ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಮತು್ತ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ.
ಾನು ಇವರಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವ ಾದರೋ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ತಂದೆಯೇ,§ ಾವು ಒಂ ಾಗಿರುವ ಾಗೆ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, ನೀನು
12 ಾನು ಇವರ
*
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಸಂರ ಸಿದೆನು. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಹುಟಿ್ಟದವನೇ ಹೊರತು ಇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೂ ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ ಾ ಾಡು.

ತೆ ಇ ಾ್ದಗ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ

ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ

ಾಶ ಾ್ಕಗಿ

13 “ಆದರೆ ಈಗ
ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ†ನನ್ನ ಆನಂದವು ಇವರಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲದು್ದ ಈ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುತಿ್ತದೇನೆ. 14 ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ, ಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲದವ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೂ ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ.
ಆದ ಾರಣ ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. 15 ಇವರನು್ನ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರನು್ನ ಕೆಡುಕನಿಂದ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 16 ಾನು
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ಲೋಕದವನಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಇವರೂ ಲೋಕದವರಲ್ಲ.
ನೀನು ಸತ್ಯ ದಿಂದ ಇವರನು್ನ ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸು,
18
‡
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವೇ ಸತ್ಯ.
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಾನು ಸಹ ಇವರನು್ನ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠ ಾಗಬೇಕೆಂದು, ನನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
17

ಯೇಸು ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದು್ದ
ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಇವರ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿಯೂ
21 ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಾಗೆಯೇ§ಅವರು ಸಹ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು
20 “ಆದರೆ

ಲೋಕವು ನಂಬುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
22
ಾವು ಒಂ ಾಗಿರುವ
ಾಗೆಯೇ ಇವರೂ ಒಂ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 23 ಾನು ಇವರಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವಂತೆ
ಇವರೂ ಐಕ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರಲಿ. ಹೀಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ, ಎಂದೂ ಮತು್ತ
ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಂತೆ, ಇವರನೂ್ನ ನೀನು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು ಲೋಕವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.
24 ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರು, ಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು,*ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೂ
ದಲೇ ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಇವರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು, ಾನು
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ತಂದೆಯೇ, ಲೋಕವು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಇವರು ನೀನೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. 26 ಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನೂ್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ,†ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಂಥ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಇವರಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಮತು್ತ ಾನೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದೂ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

18

ಇಸ್ಕರಿ
ೕತ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:47-56; ಾಕರ್ 14:45-50; ಲೂಕ 22:47-58
1 ಯೇಸು ಈ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ
ತೆ ಕೆದೊ್ರ ೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದನು.
ಆತನೂ, ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ತೋಟದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರು. 2 ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲಿದ್ದ
ಯೂದನಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳವು ಗೊತಿ್ತತು್ತ ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಾಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೂದನು ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರಿಂದ ಮತು್ತ ಫರಿ ಾಯರಿಂದ ಸೈ ನಿಕರ ಗುಂಪನೂ್ನ,
ಾವ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೀಪಗಳನೂ್ನ, ಪಂಜುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. 4 ಆಗ ಯೇಸು *ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ “ನೀವು
ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ “ ಾನೇ ಆತನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವ ಯೂದನು ಸಹ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 6 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ “ ಾನೇ ಆತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರು. 7 ಆಗ
ಆತನು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ “ನೀವು
ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು, “ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನೇ ಆತನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ.
ನೀವು ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಹುಡುಕುವು ಾದರೆ ಇವರನು್ನ ಹೋಗಲುಬಿಡಿರಿ” ಎಂದನು. 9 ಹೀಗೆ †“ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಾ್ನದರೂ ಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾನೇ ಹೇಳಿದ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
10 ಸೀ
ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತಿ್ತ ಇತು್ತ; ಆಗ ಅದನು್ನ ಅವನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು,
‡
*
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ಹಿರಿದು ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆ ಆಳಿನ ಹೆಸರು
ಮಲ್ಕನು. 11 ಆಗ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ಕತಿ್ತಯನು್ನ‡ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕು.§ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾನು ಕುಡಿಯ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮ ಾ ಾಜಕನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ; ಪೇತ್ರ ನು ಆತನನು್ನ ಾನರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 26:69-75; ಾಕರ್ 14:66-72; ಲೂಕ 22:54-62
12 ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೈ ನಿಕರ ಗುಂಪು ಮತು್ತ *ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರ †ಓಲೇ ಾರರೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟದರು. 13 ಆತನನು್ನ
ದಲು ಅನ್ನ ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವನು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಾಯಫನ
ಾವ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ‡ಆ ಾಯಫನೇ,

ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾಯುವುದು ಹಿತ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವನು.
15 ಸೀ
ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನೂ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನಿಗೆ
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ
ತೆ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ
ಹೋದನು. 16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮ ಾ ಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ
ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾ್ವರ ಾಲಕಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
17 ಆಗ
ಾ್ವರ ಾಲಕಿಯು, “ನೀನು ಸಹ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಪೇತ್ರ ನನು್ನ
ಕೇಳಲು, ಅವನು, “ ಾನಲ್ಲ” ಎಂದನು. 18 ಚಳಿಯಿದು್ದದರಿಂದ ಆಳುಗಳೂ, ಓಲೇ ಾರರೂ ಇದ್ದಲಿನ
ಬೆಂಕಿ ಾಡಿ ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ನಿಂತಿರ ಾಗಿ; ಪೇತ್ರ ನೂ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಳಿ
ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
19 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮ ಾ
ಾಜಕನು ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಆತನ ಉಪದೇಶದ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ ಾನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಲೋಕದ ಮುಂದೆ
ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಗುಪ್ತ ಾಗಿ
ಾವುದನೂ್ನ ಾನು ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 21 ನೀನು
ನನ್ನ ನು್ನ
ಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತೕ? ಾನು ಏನೇನು ಾತ ಾಡಿದೆನೋ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದವರನೆ್ನೕ ವಿಚಾರಿಸು.
ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 22 ಯೇಸು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ ಾವ ಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕೆನೆ್ನ ಗೆ ಹೊಡೆದು, “ನೀನು
ಮ ಾ ಾಜಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ ಾನು ಏ ಾದರೂ
ತಪ್ಪ ನು್ನ
ಾತ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ತಪಿ್ಪ ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡು; ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 24 §ಆಗ ಅನ್ನ ನು ಆತನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟರ ಾಗಿ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಾಯಫನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 25 ಇತ್ತ, ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಳಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ಸಹ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವನು
ಅದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ, “ ಾನಲ್ಲ” ಎಂದನು. 26 ಮ ಾ ಾಜಕನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರ ನು ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಿದವನ
ಬಂಧು ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನು, ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆನಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದನು. 27 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ನು ಪುನಃ ನಿ ಾಕರಿಸಿ “ ಾನಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.
ಪಿ ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:2,11-26; ಾಕರ್ 15:1-15; ಲೂಕ 23:1-25
28 ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಾಯಫನ ಬಳಿಯಿಂದ *ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವರು ತಮಗೆ †ಮೈ ಲಿಗೆ ಾಗಿ ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಾದೀತೆಂದು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ
‡
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ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪಿ ಾತನು ಹೊರಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೇಲೆ ಏನು
ದೂರು ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 30 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಈತನು ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಾವು ಈತನನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 31 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವೇ ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಆತನಿಗೆ ತೀಪುರ್
ಾಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಮರಣ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದರು. 32 ‡ಇದರಿಂದ ಯೇಸು ಾನು ಎಂ ಾ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುವನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಾತು
29

ನೆರವೇರಿತು.
33 ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಅರಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 34 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ನೀನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತೕ
ೕ? ಇಲ್ಲವೇ
ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೋ?” ಎಂದನು. 35 ಪಿ ಾತನು, “ ಾನೇನು
ಯೆಹೂದ್ಯ ನೋ? ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ ಾಂಗವೂ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು
ಏನು
ಾಡಿದಿ್ದೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, 36 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಈ ಲೋಕದ್ದಲ.್ಲ ನನ್ನ
ಾಜ್ಯ ವು ಈ ಲೋಕ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ವು ಇಲಿ್ಲಯದಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು,
“ ಾ ಾದರೆ ನೀನು ಅರಸನೋ?” ಎಂದನು. ಯೇಸು, “ನನ್ನ ನು್ನ ಅರಸನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳುತಿ್ತೕ.
ಾನು ಸತ್ಯ ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ನು. 38 ಪಿ ಾತನು, “ಸತ್ಯ
ಎಂದರೇನು?” ಎಂದನು. ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ನನಗೆ
ಈತನಲಿ್ಲ
ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 39 ಆದರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟಷೆ್ಟ. ಆದ ಾರಣ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವುದು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟ ೕ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 40 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ಆತನನು್ನ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬ ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಪುನಃ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಈ ಬರಬ್ಬ ನು ದರೋಡೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು.
1 ಆನಂತರ ಪಿ
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ಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಸಿದನು.
2 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ, ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, 3 ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಆತನ ಕೆನೆ್ನ ಗೆ ಹೊಡೆದರು. 4 ತರು ಾಯ ಪಿ ಾತನು ಪುನಃ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಅವನಲಿ್ಲ
ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ
ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೇಸು ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಮತು್ತ ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದವ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಪಿ ಾತನು
6 ಮುಖ್ಯ
ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು” ಎಂದನು.
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಾವಲು ಾರರು
ಆತನನು್ನ ಾಣುತ್ತಲೇ, “ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಪಿ ಾತನು
ಅವರಿಗೆ, “ಬೇ ಾದರೆ ನೀವೇ ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿರಿ, ನನಗೆ ಆತನಲಿ್ಲ
ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 7 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಒಂದು ನೇಮ
ಉಂಟು. *ಆ ನೇಮದ ಪ್ರ ಾರ ಆತನು ಾಯಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ನು್ನ ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು. 8 ಪಿ ಾತನು ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟ ನು, 9 ಪುನಃ ತನ್ನ
ಅರಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನು?” ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದನು, ಆದರೆ
ಯೇಸು ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 10 ಪಿ ಾತನು, “ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ? ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ ನನಗೆ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
‡
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ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು, “ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಾವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾಪವಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 12 ಈ ಾತಿನಿಂದ ಪಿ ಾತನು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು,
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದರೆ, ನೀನು ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಮಿತ್ರ ನಲ್ಲ, ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
ಅರಸ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು, ಕೈ ಸರನಿಗೆ ವಿರೋಧಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 13 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಪಿ ಾತನು ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಬಿ್ರ ಯ
ಾತಿನಲಿ್ಲ, ಗಬ್ಬ ಾ ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, “ಕಲು್ಲ ಾಸಿದ ಕಟೆ್ಟ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ಯ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 14 ಅದು
ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಆರು ಘಂಟೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ,
“ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು, ಕೊಲಿ್ಲಸು,
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು, “ನಿಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಲೋ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಕೆ್ಕ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು, “ಕೈ ಸರನೇ, ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅರಸನಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟರು. 16 ಆಗ ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
11 ಅದಕೆ್ಕ

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದೂ್ದ, ಹೂಣಿಟ್ಟದೂ್ದ
ಮ ಾ್ತ 27:32-50,57-61; ಾಕರ್ 15:21-37,42-47; ಲೂಕ 23:33-46,50-56
17 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು “†ಕ ಾಲಸ್ಥಳ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಇದನು್ನ
ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಗೊಲೊ್ಗ ಾ” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 18 ಅಲಿ್ಲ ಆತನನೂ್ನ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಇನಿ್ನಬ್ಬರನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ, ನಡುವೆ
ಯೇಸುವನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿ ಾತನು “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು” ಎಂದು
ಒಂದು ಫಲಕವನು್ನ ಬರೆದು ಅದನು್ನ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಡಿಸಿದ್ದನು. 20 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದ ಸ್ಥಳವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆ ಫಲಕವನು್ನ
ಓದಿದರು. ಅದು ಇಬಿ್ರ ಯ, ಾ್ಯ ಟಿನ್ ಮತು್ತ ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿತು್ತ. 21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, “ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು’ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಡ, ‘ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನೆಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿ ಾತನು, “ ಾನು
ಬರೆದದು್ದ ಬರೆ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನು. 23 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದ
ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಲು್ಕ ಾಲು ಾಡಿ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದು
ಾಗದಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಅಂಗಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹೆಣೆದ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 24 ಆಮೇಲೆ ಅವರು, “ ಾವು ಇದನು್ನ
ಹರಿಯ ಾರದು ಚೀಟು ಾಕಿ, ಇದು ಾರಿಗೆ ಬರುವುದೋ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಇದರಿಂದ ‡“ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಲು ಾಡಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕಿದರು”
ಎಂಬ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು. ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು.
25 §ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಾಯಿಯೂ, ಆತನ ಾಯಿಯ ತಂಗಿಯೂ, ಕೊ್ಲೕಪನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮರಿಯಳೂ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. 26 ಯೇಸು ತನ್ನ ಾಯಿಯನೂ್ನ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಶಿಷ ್ಯ ನನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೇ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ತರು ಾಯ ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ
ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
28 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೂತಿರ್
ಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು, *ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಾತು
ನೆರವೇರುವಂತೆ, “ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆ
†

19:17 “ತಲೆಬುರುಡೆ” ಇರುವ ಸ್ಥಳ.

23:49:

*
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ಅವರು †ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆತನ ಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿದರು.
30 ಯೇಸು ಆ ಹುಳಿರಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, “ತೀರಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲೆ ಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
31 ಅದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಾದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೃ ತದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲೆ ಇರ ಾರದೆಂದು, ಪಿ ಾತನನು್ನ ಅವರ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ. 32 ಅದರಂತೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಬಂದು
ದಲನೆಯವನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಾಲುಗಳನು್ನ
ಮುರಿದರು. 33 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಆಗಲೇ ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡು ಆತನ
ಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. 34 ಆದರೆ ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಈಟಿಯಿಂದ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಿವಿದನು.
‡ಕೂಡಲೆ ರಕ್ತವೂ ನೀರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. 35 ಅದನು್ನ ಕಂಡವನೇ ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಾ ಯು
ಸತ್ಯ ವೇ; ಾನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ ವೆಂದು ಅವನು ಬಲ್ಲ ನು. ನೀವು ಸಹ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
36 ಏಕೆಂದರೆ “ಆತನ §ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಮುರಿಯ ಾರದು” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ
್ರ

ಬರೆದ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇ ಾಯಿತು. 37 *“ಅವರು ಾವು ಇರಿದವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿನೋಡುವರು”
ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಾತು ಹೇಳಿ ಅದೆ.
38 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಅರಿಮ ಾಯದ
ೕಸೇಫನು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಪಿ ಾತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ ಾಗಿ, ಅವನು ಬಂದು ಆತನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 39 ಇದಲ್ಲದೆ
ದಲು ಒಂದು ಾರಿ ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ †ನಿಕೊದೇಮನು ಸಹ ರಕ್ತಬೋಳ ಅಗರುಗಳನು್ನ ಕಲಸಿದ ‡ಚೂಣರ್ವನು್ನ §ನೂರು ಸೇರಿನಷು್ಟ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. 40 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಹೂಣಿಡುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅದನು್ನ ಆ ಸುಗಂಧ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತದರು.
41 ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೋಟವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ
ಸ ಾಧಿ ಇತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಅದುವರೆಗೂ
ಾರನೂ್ನ ಇಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 42 ಆ ದಿನವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಿದ್ಧತೆಯ
ದಿನ ಾದು್ದದರಿಂದಲೂ ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಸಮೀಪ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
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ಯೇಸು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಮ ಾ್ತ 28:1-10; ಾಕರ್ 16:1-11; ಲೂಕ 24:1-12
1 ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಇರು ಾಗಲೇ ಸ ಾಧಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ ಾಧಿಯ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. 2 ಆಗ ಆಕೆಯು
ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನ ಬಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನ ಬಳಿಗೂ ಓಡಿಬಂದು
ಅವರಿಗೆ, “ಕತರ್ನನು್ನ ಅವರು ಸ ಾಧಿ
ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದಳು 3 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನೂ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನೂ ಹೊರಟು
ಸ ಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. 4 ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ತೆ ಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನು
ಪೇತ್ರ ನಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಿ
ದಲೇ ಸ ಾಧಿಗೆ ಬಂದನು. 5 ಅವನು ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ಾಗ ಾರುಬಟೆ್ಟ ಗಳು
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಆದರೂ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ಅವನ
ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಸ ಾಧಿ
ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಆ ಾರುಬಟೆ್ಟ ಗಳು ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ 7 ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ
†

19:29 ಹೀರುವ ಪ ಾಥರ್, ರಂಧ್ರ ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
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ನೋಡಿದನು.
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ಾರು ಬಟೆ್ಟ ಗ ಂದಿಗೆ ಇರದೇ, ಸುತಿ್ತ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ
ಆಗ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ
ದಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
9
ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ನಂಬಿದನು. ಆತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದೆದು್ದ ಬರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ *ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಾತು ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ತರು ಾಯ ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.
11 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಹೊರಗೆ ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಆಕೆ ಅಳುತಿ್ತರು ಾಗ
ಸ ಾಧಿ
ಳಗೆ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಲು, 12 ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಿಳಿವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ
ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡಳು, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಆತನು
ಾದಗಳಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 13 ಅವರು ಆಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ನೀನು
ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಕತರ್ನನು್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ”್ಲ ಎಂದಳು. 14 ಆಕೆಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ ಯೇಸು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡಳು, ಆದರೆ ಆತನು ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ನೀನು
ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತೕ?
ಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆಕೆ ಆತನನು್ನ ತೋಟ ಾರನೆಂದು ನೆನಸಿ
ಆತನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀನು ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು, ಾನು
ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ,” ಎಂದು
ಹೇಳಲು, ಆಕೆಯು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ, “ರಬೂ್ಬ ನಿ” ಎಂದಳು. ಾಗೆಂದರೆ
ಗುರುವೇ ಎಂದಥರ್. 17 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಇನೂ್ನ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಏರಿಹೋದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ,
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ, ನನ್ನ ದೇವರೂ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಏರಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಎಂದನು. 18 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಹೋಗಿ “ ಾನು ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ,” ಆತನು
ಇಂಥಿಂಥದನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
19 ಅದೇ ದಿನ ಎಂದರೆ ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ
ಾವು ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಲು, ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ ನಡುವೆ ನಿಂತು,
“ನಿಮಗೆ†ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದನು. 20 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನೂ್ನ ಪಕೆ್ಕಯನೂ್ನ
8

ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ
ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಪುನಃ ಹೇಳಿ, “ತಂದೆಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಾಗೆಯೇ ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 22 ಆತನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರೂದಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 23 ನೀವು
ಾರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳು
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ;
ಾರ ಾಪಗಳನು್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಉಳಿಸುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳು
ಉಳಿಯುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಯೇಸು ಬಂ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ದಿದುಮನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ತೋಮನು ಅವರ
ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 25 ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು
ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಆತನ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ
ಳೆಗಳಿಂ ಾದ
ಾಯವನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ
ಳೆಯ ಾಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಯನು್ನ
ಾಕದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು. 26 ಎಂಟು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ
ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರು ಪುನಃ ಒಳಗಿ ಾ್ದಗ ತೋಮನೂ ಅವರ
ತೆ ಇದ್ದನು.
ಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು ಆಗ
ಯೇಸು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ “ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ ಎಂದನು” 27 ಆ ಮೇಲೆ ತೋಮನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಈ ಕಡೆ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ಾಕು.
ಅಪನಂಬಿಕೆಯಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಡ, ನಂಬುವವ ಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಯೇಸು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಂಬಿದಿ್ದೕ,‡ನೋಡದೆ ನಂಬಿದವರು ಧನ್ಯರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಯೇಸು ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
*

20:9 ಕೀತರ್ 16:10:

†

20:19 ಅಥ ಾ, ಶುಭ ಾಗಲಿ.

‡
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ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದಿ ಾ್ಲ.
31 ಆದರೆ §ಯೇಸುವೇ ದೇವಕು ಾರ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ, *ನಂಬಿ ಆತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

21
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪುನಃ ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟದು್ದ
1 ತರು ಾಯ ಯೇಸು ತಿಬೇರಿಯ ಸಮುದ್ರ ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪುನಃ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು:
2 ಸೀ
ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನೂ, ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನೂ, ಗಲಿ ಾಯದ ಾ ಾ ಊರಿನ ನ ಾನಯೇಲನೂ,
ಜೆಬೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇನಿ್ನಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸೀ ೕನ
ಪೇತ್ರ ನು, “ ಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವೂ ಸಹ ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು. ಅವರು ಹೊರಟು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. ಆದರೆ ಆ ಾತಿ್ರ ಅವರಿಗೆ
ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ ಯೇಸು ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆ ಾಗೂ್ಯ ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಯೇಸುವೇ
ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ, *“ಮಕ್ಕಳಿ ಾ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಉಂಟೋ?”

ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು ಆತನಿಗೆ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 6 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ದೋಣಿಯ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. †ಅವರು ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಾಗ

ಮೀನುಗಳು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ ಎಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. 7 ಆಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “ಆತನು ಕತರ್ನೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಧುಮುಕಿದನು. 8 ದಡವು ದೂರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇನೂ್ನರು
ಅಡಿ ದೂರವಿತು್ತ. ಉಳಿದ ಶಿಷ ್ಯರು ಮೀನು ತುಂಬಿದ್ದ ಆ ಬಲೆಯನು್ನ ಎಳೆಯು ಾ್ತ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಬಂದರು. 9 ಅವರು ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿ ಾಗ, ಕೆಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಂಡರು. 10 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈಗ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತನಿ್ನರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಲು, 11 ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಅದು ನೂರೈ ವತೂ್ಮರು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಅಷು್ಟ ಮೀನುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಬಲೆಯು
ಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಬಂದು ಊಟ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ ್ಯರು ಆತನನು್ನ
ಕತರ್ನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಧೈ ಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.
13 ಯೇಸು ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಾಗೆಯೇ ಮೀನನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
14 ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ‡ಇದು
ಮೂರನೆಯ ಾರಿ. 15 ಅವರ ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ, “
ೕ ಾನನ
ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ,§ನೀನು ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು “ ೌದು, ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದನು. ಆತನು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆತನು ತಿರುಗಿ ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಅವನಿಗೆ, “
ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಅವನು ೌದು ಕತರ್ನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ ಎಂದನು.
ಆತನು ಅವನಿಗೆ “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ,
“
ೕ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಸೀ ೕನನೇ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು,
ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಆತನು, “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ
ೕ?” ಎಂದು ತನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಪೇತ್ರ ನು
ದುಃಖಪಟು್ಟ, “ಕತರ್ನೇ, *ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟೕದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿನಗೆ
§

20:31 ಮ ಾ್ತ 14:33:

ಲೂಕ 5:4,6,7:

‡

21:14

*

20:31

ೕ ಾ 3, 15, 16; 5:40; 6:53; 10:10:

ೕ ಾ 20:19,26:

§

21:15 ಮ ಾ್ತ 26:33;

*

21:5 ಅಥ ಾ, ಯುವಕರೇ.
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ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಯೇಸು “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು” ಎಂದನು.
ಾನು ನಿನಗೆ
ನಿಜನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀನು ಯುವಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಬಂದ
ಕಡೆಗೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ. ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕ ಾ ಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಚಾಚುವಿ, ಆಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ನಿನ್ನ
ನಡುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಅವನು ಎಂ ಾ ಮರಣದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು ಎಂಬುದನು್ನ ಯೇಸು ಈ
ಾತಿನಿಂದ
ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆತನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ “ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಪೇತ್ರ ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಯೇಸುವಿಗೆ †ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಹಿಂದೆ ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. ‡ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಊಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು, “ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದವನೇ. 21 ಇವನನು್ನ ಪೇತ್ರ ನು ನೋಡಿ ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಕತರ್ನೇ, ಇವನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 22 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ “ ಾನು ಬರುವ ತನಕ
ಇವನು ಉಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಮನ ಾ್ಸ ಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು? ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆದುದರಿಂದ ಆ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಾತು ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.
ಆದರೆ ಅವನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. “ ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು
ಉಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅದು ನಿನಗೇನು?” ಎಂದು ಾತ್ರ ಹೇಳಿದನು.
24 ಈ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಕೊಟು್ಟ, ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆದ ಶಿಷ ್ಯ ನು ಇವನೇ. ಇವನ ಾ ಯು ಸತ್ಯ ವೆಂದು
ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. 25 §ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವು
ಾಡಿದ ಇನೂ್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ.

ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಬರೆಯುವು ಾದರೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೋಕವೇ ಹಿಡಿಸ ಾರದ ಾ್ಟ ಗುವುದು
ಎಂದು ಾನು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ವೈ ದ ್ಯ ಾದ ಲೂಕನು, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು.
ಅವನು ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದನು ಅನೇಕ ವಚನ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಎಂಬ ಪದವನು್ನ
ಉಪ
ೕಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೂಕನು ಅದನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ (16:10-17; 20:5-21:18;
27:1-28:16).
ಾಂಪ್ರ ಾಯಿಕ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗದವನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ,
ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಾಗಿ ಅವನು ಸು ಾತಿರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-63 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಸ ಾಯರ್, ಲುದ್ದ,
ಪ್ಪ, ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ,
ಇಕೋನ್ಯ, ಲುಸ್ತ ,್ರ ದೆಬೆರ್, ಫಿಲಿಪಿ್ಪ, ಥೆಸಲೋನಿಕ, ಬೆರೋಯ, ಅಥೇನೆ, ಕೊರಿಂಥ, ಎಫೆಸ, ಕೈ ಸರೈ ಯ,
ಮೆಲೀತೆ, ರೋಮ್.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಲೂಕನು ಥೆ
ಫಿಲನಿಗೆ ಬರೆದನು (ಅ.ಕೃ. 1:1). ದುರದೃ ಷ ್ಟವ ಾತ್, ಥೆ
ಫಿಲನು
ಾರು ಎಂಬ
ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಧ್ಯ ತೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಅವನು ಲೂಕನ
ಅಶ್ರ ಯ ಾತ ಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥ ಾ ಥೆ
ಫಿಲನು (“ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು” ಎಂದಥರ್) ಎಂಬ
ಪದವನು್ನ ಾವರ್ತಿ್ರಕ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಉದೆ್ದೕಶವು ಸಭೆಯ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಮತು್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯನು್ನ ಹೇಳುವು ಾಗಿದೆ,
ಇದು ಾನಿ್ನಕ ಾದ
ೕ ಾನನಿಂದ, ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮತು್ತ ಸು ಾತೆರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅ ಸ್ತಲರಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ. ಇದು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ
ದಿನದಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾಖಲೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸು ಾತೆರ್ಯ ಹರಡುವಿಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಾ ಾ್ದನ — 1:1-26
2. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವಿಕೆ — 2:1-4
3. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅ
ಹಿಂಸೆ — 2:5-8:3
4. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅ
8:4-12:25
5. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅ
28:31

ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ
ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ ಯೂ ಾಯ ಮತು್ತ ಸ
ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಇತರ

ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ —

ಾಗಗಳಲಿ್ಲ — 13:1-

ಯೇಸು ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾದದು್ದ
ಫಿಲನೇ, ಾನು
ದಲು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ, 2 ಆತನು ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾದ ದಿನದವರೆಗೆ ಆತನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳನೂ್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
1 ಥೆ
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ಯೇಸುವು ಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತ್ತ ನಂತರ ಾನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅನೇಕ
ಸಂಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟಪಡಿಸಿದನು. ಸತತ ಾಗಿ ನಲವತು್ತ
ದಿನಗಳ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
4 ಒಮೆ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, “ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದೆ,
ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದಂಥ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳಿ ಾಗಿ ಇಲೆ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ, 5 ಏಕೆಂದರೆ,
ೕ ಾನನಂತೂ ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಆದರೆ ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
6 ಕೂಡಿಬಂದವರು ಆತನನು್ನ,, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇದೇ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಡುವಿ
ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 7 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಾಲಗಳನೂ್ನ, ಸಮಯಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವಲ್ಲ.
8 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೂ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯು, ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ
ನನಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿರುವಿರಿ” ಅಂದನು. 9 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ
ಾಗೆಯೇ ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನು,
ೕಡ ಂದು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಯೇಸುವು ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾದನು.
10 ಆತನು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವರು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ ಶುಭ್ರ
ವಸ್ತ ್ರ ಾರಿಗ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 11 “ಗಲಿ ಾಯದವರೇ,
ನೀವು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆ ಾಶದೊಳಗೆ
ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಈ ಯೇಸುವು
ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡಿರೋ
ಾಗೆಯೇ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
12 ಆಗ ಅವರು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.
ಆ
ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ *ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಷು್ಟ ದೂರವಿತು್ತ. 13 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಾವು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಹೋದರು; ಅವರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ, ಪೇತ್ರ,
ೕ ಾನ, ಾಕೋಬ, ಅಂದೆ್ರ ಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ತೋಮ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ಮ ಾ್ತಯ, ಅ ಾ್ಫಯನ ಮಗ
ಾಕೋಬ, ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸೀ ೕನ, ಾಕೋಬನ ಸಹೋದರ ಾದ ಯೂದ, ಇವರೇ.
14 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ೕಯರೂ, ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ
ಾದ ಮರಿಯಳೂ, ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಅವರ
್ರ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಇಸ್ಕರಿಯೂತ ಯೂದನ ಬದ ಾಗಿ ಮತಿ್ತೕಯನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳು ಕೂಡಿಬಂದಿರ ಾಗಿ ಪೇತ್ರ ನು
ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಹೀಗೆಂದನು, 16 “ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ
ಾರೀತೋರಿಸಿದ ಯೂದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಾವೀದನ ಾಯಿಂದ
ದಲೇ ಹೇಳಿಸಿದ
ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನವು ನೆರವೇರುವುದು ಅವಶ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 17 ಯೂದನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.” 18 (ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ದೊ್ರ ೕಹದ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗಿ ಹೊಲವನು್ನ ಪಡೆದನು ಮತು್ತ
ತಲೆಕೆಳ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ ಹೊಟೆ್ಟ ಒಡೆದು ಕರುಳುಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಚೆಲಿ್ಲದವು. 19 ಇದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ
ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಬಂದುದರಿಂದ ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಅವರ † ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ‘ಅಕೆ ಾ್ದ ಾ,’ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ
15

ಹೊಲ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.)
20 ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
ಅವನ ಮನೆ ಾ ಾಗಲಿ,
ಅದು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಾಳುಬೀಳಲಿ ಎಂತಲೂ
ಅವನ
*
†

1:12

ದೂರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ

1:19 ಅ ಾಮಿಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ.

ಾಣಿಸಲು ಧಮರ್ಗುರುಗಳಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೂರ ಅಂದರೆ ಸು

ಾರು ಒಂದೂವರೆ ಮೈ ಲು
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ಾಯಕತ್ವದ ಹುದೆ್ದಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿ ಾಗಲಿ ಎಂತಲೂ ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬರು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ,
ಅಂದರೆ
ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿದು್ದ
ದಲುಗೊಂಡು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ
ಪರಲೋಕವನೆ್ನೕರಿ ಹೋದ ದಿನದ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಆತನ
ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಹೇಳುವವ ಾಗಬೇಕು ಅಂದನು 23 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು
ಯೂಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾನರ್ಬನೆಂಬ
ೕಸೇಫನನೂ್ನ ಮತಿ್ತೕಯನನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 24-25 “ಕತರ್ನೇ, ಎಲ್ಲರ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಬ ಾ್ಲತನೇ, ಯೂದನು ಅ ಸ್ತಲತನವೆಂಬ ಈ ಸೇ ಾ ಾ್ಥನದಿಂದ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾನು ಹೋಗ
ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ನೀನು ಆರಿಸಿ ಕೊಂಡವನನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರು. 26 ಆನಂತರ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕಿದರು; ಚೀಟು
ಮತಿ್ತೕಯನ ಪರ ಾಗಿ ಬಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡನು.
21-22

2
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಬಂದದು್ದ
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬವು ಬಂದಿರ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮ ಸಿ ್ಸ ನಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದೆ
ೕ ಎಂಬಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ ಆ ಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು
3 ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯೂ
ಶಬ್ದವುಂಟಾಗಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮನೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಲಿಗೆಗಳ ಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. 4 ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾದರು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ನೀಡಿದ ಶಕಿ್ತಯ
ಪ್ರ ಾರ ಬೇರೆಬೇರೆ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
5 ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸದ್ಭಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 6 ಆ ಸಪ್ಪಳ ಾ ಾಗ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾಷೆಯಲೆ್ಲೕ ಇವರು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ ್ರ ಮೆಗೊಂಡರು. 7 ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ
1

8 ಆದರೆ
ಬೆರ ಾಗಿ, “ಇಗೋ,
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಲಿ ಾಯದವರಲ್ಲವೇ.
ಾವು
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ
ಾತೃ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಇವರು
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ, ಇದು
9
ಹೇಗೆ?
ಾಥ್ಯ ರ್ರೂ, ಮೇದ್ಯರೂ, ಏ ಾಮ್ಯರೂ, ಮೆಸೊ
ಾಮ್ಯ, ಯೂ ಾಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ,
ಂತ, ಆಸ್ಯ, 10 ಫು್ರ ಗ ್ಯ, ಪಂಫುಲ್ಯ, ಐಗುಪ್ತ ಮತು್ತ ಕುರೇನೆಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲರುವ ಲಿಬ್ಯ, ಈ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವವರೂ, ರೋ ಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳೂ,
ಕೆ್ರ ೕತ್ಯರೂ, ಅರಬಿ್ಬೕದೇಶದವರೂ 11 ಆಗಿರುವ ಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಇವರು ದೇವರ ಮಹತು್ತಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 12 ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ
ಕಳವಳಗೊಂಡು, “ಇದೇ ಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು?” 13 ಆದರೆ ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು, “ಇವರು ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ಾಸ್ಯ” ಾಡಿದರು.

ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ನ ಪ್ರ ಬೋಧನೆ
ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಸಹಿತ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬೋಧನೆ ಾಡಿದನು; “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜಾತಿಜ ಾಂಗದವರೇ, ಈ ಸಂಗತಿಯು ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 15 ನೀವು
ಾವಿಸಿದಂತೆ ಇವರು ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಅಮಲೇರಿದವರಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ ಘಂಟೆ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ.
16 ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರ ಾದಿ
ಾದ
ೕವೇಲನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಾಗಿದೆ; ಅದೇನೆಂದರೆ,
17 “ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು;
ನಿಮ್ಮ ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನಗ ಾಗುವವು;
14
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ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವು;

18 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ

ಾಸ ಾಸಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
19-20 ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ ಗಂಭೀರ ಾದ ಮ ಾ ದಿನವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ದಲೇ

ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿ, ಹಬೆಯಂತೆ ಏರುವ ಹೊಗೆ ಇವು ಉಂಟಾಗುವವು.
ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು, ಚಂದ್ರ ನು ರಕ್ತ ಾಗುವನು.
21 ಆದರೂ ಕತರ್ನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಾಗುವದೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ”
ಎಂಬುದೇ.
22 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಇದ್ದನ ಾ್ಲ, ನಿಮಗೂ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನ ಕೈ ಯಿಂದ ಮಹತು್ತಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿ ಆತನನು್ನ ತನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 23 ಆದರೂ ಆ ಯೇಸು
ದೇವರ ಸಿ್ಥರಸಂಕಲ್ಪಕೂ್ಕ, ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಾನಕೂ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟರಲು ನೀವು ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈ ಯಿಂದ
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿ
ಳೆ ಜಡಿದು ಕೊಂದಿರಿ. 24 ಆತನನು್ನ ದೇವರು ಮರಣದ ವೇದನೆಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು; ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣವು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 25 ಆತನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು;,
“ ‘ಕತರ್ನು ಾ ಾಗಲೂ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಾನು ಕದಲದಂತೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ.
26 ಆದ

ಾರಣ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವು ಹಷಿರ್ಸಿತು;
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಉ ಾ್ಲಸಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾಡಿತು,
ನನ್ನ ಶರೀರವೂ ನಿರೀ ಯಿಂದ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು;

ಾತ್ಮ ವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಿಗೆ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡ ಾರೆ.

27 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀ

ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನಿನ್ನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಆನಂದಭರಿತನ ಾ್ನ ಗ

28 ಜೀವದ

ಾಡುವಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

“ಸಹೋದರರೇ, ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಬಹುದು ಏನೆಂದರೆ,, ಅವನು ಮರಣಹೊಂದಿ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟ ನು, ಅವನ ಸ ಾಧಿ ಈ ದಿನದ
30 ಆದ ಾರಣ ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿ
ವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದೆ.
ಾಗಿದು್ದ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ತನಗೆ ದೇವರು
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದನು. 31 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪುನರು ಾ್ಥನವನೆ್ನೕ ಕುರಿತು, ಆತನು ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ಆತನ ಶರೀರವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ
ಹೇಳಿದನು. 32 ಈ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೇವರು ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು; ಇದಕೆ್ಕ ಾವೆಲ್ಲರು ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 33 ಆತನು
ದೇವರ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿದ್ದ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ತಂದೆಯಿಂದ
ಹೊಂದಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಳುವುದನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 34-35 ಾವೀದನು ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
ಾನೇ ಹೇಳುವ ಾತೇನಂದರೆ,
“ ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದ ಪೀಠ ಾಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ನುಡಿದನು’
ಎಂಬುದೇ.
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“ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿಸಿದ ಈ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೇವರು ಕತರ್ನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ಅವರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂ ಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಪೇತ್ರ ನನೂ್ನ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ, “ಸಹೋದರರೇ, ಾವೇನು
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಲು;
38 ಪೇತ್ರ ನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆಗ ನೀವು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. 39 ಆ ಾ ಾ್ದನವು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಅಂತೂ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವು ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 40 ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಧ ಾದ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾ ನುಡಿದು, “ಈ ದುಷ್ಟ
ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 41 ಅವನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅನೇಕರು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
42 ಅವರು ಅ
ಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ರೊಟಿ್ಟಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು.
43 ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪರವಶ ಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ
ಅ ಸ್ತಲರ ಮು ಾಂತರ ನಡೆದವು. 44 ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟ ಗಿದು್ದ, ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅನುಭೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 45 ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಚರಸಿ್ಥರಸೊತು್ತಗಳನು್ನ
ಾರಿ
ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದ ಾಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 46 ಅವರು
ಪ್ರ ತಿದಿನ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರು ಾ್ತ, ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು
ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ, ಸರಳ ಸಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ ಸಹಭೋಜನ
ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 47 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವವ ಾಗಿಯೂ, ಜನರೆಲ್ಲರ ದಯವನು್ನ ಹೊಂದುವವ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಕತರ್ನು
ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಹುಟು್ಟಕುಂಟನು ನಡೆ ಾಡಿದು್ದ
1 ಒಂದು ದಿನ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯತಿ್ತದ್ದ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟ ಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕೆಲವರು
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು; ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರಿಂದ ಭಿ ಬೇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದ
ಸುಂದರ ಾ್ವರವೆಂಬ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಕೂರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಅವನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರನು್ನ ಕಂಡು ಭಿ ಬೇಡಿದನು. 4 ಪೇತ್ರ,
ೕ ಾನರಿಬ್ಬರೂ
ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿದರು. ಪೇತ್ರ ನು ಅವನಿಗೆ “ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡು” ಅಂದನು. 5 ಅವನು ಅವರಿಂದ
ಏ ಾದರೂ ದೊರಕೀತೆಂದು ನಿರೀ ಸಿ, ಅವರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ನೋಡಿದನು. 6 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು “ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂ ಾರವಂತೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ, ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಎದು್ದ ನಡೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 7 ಅವನನು್ನ ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದು ಎತಿ್ತದನು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಅಂ ಾಲುಗಳಿಗೆ,
ಮುಂ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಾಗು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೂ ಬಲಬಂದಿತು. 8 ಅವನು ಾರಿ ನಿಂತು ನಡೆ ಾಡಿದನು;
ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಹೋದನು. 9 ಅವನು ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರು ನೋಡಿ; 10 ಇವನು
ದೇ ಾಲಯದ ಸುಂದರ ಾ್ವರವೆಂಬ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದವನೆಂದು ಗುರುತುಹಿಡಿದು,
ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು ಬಹಳ ಬೆರ ಾದರು.
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಪೇತ್ರ ನ ಸಂದೇಶ
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ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಂಟನು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡೇ ಇರು ಾಗ,
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸೊಲೊ ೕನನದೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಓಡಿಬಂದರು. 12 ಪೇತ್ರ ನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ; “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ
ನೀವೇಕೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ನಮ್ಮ ನೇಕೆ ಈ ರೀತಿ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಟು್ಟ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ? ಾವು
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂ ಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೈ ವಭಕಿ್ತಯಿಂ ಾಗಲಿ ಇವನನು್ನ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿದೆವೆಂದು
ಾವಿಸಬೇಡಿರಿ. 13 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ ಇ ಾಕ
ಾಕೋಬರ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವಂತೂ ಆತನನು್ನ ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಮತು್ತ ಪಿ ಾತನು
ಆತನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಾಗ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಆತನನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು ಕೂಗಿದಿ್ದೕರಿ.
14 ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವ *ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಲೆ ಾರ ಾದ
ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಾಯಕ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆದರೆ
ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು; ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವೇ ಾ ಗಳು. 16 ನೀವು
ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತಹ, ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿರುವಂತಹ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಗುಣ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ; ಆ ಹೆಸರೇ ಇವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಆತನ ಮೂಲಕ
ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವನಿಗೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂಣರ್ ೌಖ್ಯ ವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.
17 “ಸಹೋದರರೇ, ಅದಿರಲಿ, ನೀವು ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದಿರೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು; ನಿಮ್ಮ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದರು. 18 ಆದರೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು,
ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದನು.
19 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವ ಾಗೆ ನೀವು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಆತನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಕತರ್ನ, ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ 20 ಪುನರುಜಿ್ಜೕವನದ ಾಲಗಳು ಒದಗಿ
ಆತನು ನಿಮಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು. 21 ಆದರೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಸರಿ ಾಡುವ ಾಲವು ಬರುವ ತನಕ ಪರಲೋಕವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾ್ಥನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಾಲದ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ದೇವರು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 22
ೕಶೆಯು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ‘ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು; ಆತನು ಹೇಳುವ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. 23 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ನಮ್ಮ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವನು’
ಎಂಬುದೇ. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮುವೇಲನೂ, ಅವನ ತರು ಾಯ ಬಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಸಹ ಈಗಿನ ದಿನಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವರು. 25 ನೀವು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಶಿಷ ್ಯರು, ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಾಧ್ಯರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ. 26
ದಲು ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ
ಪ್ರ ತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿ ಈತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ ಅವನವನ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪೇತ್ರ
ೕ ಾನರು
ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಾಜಕರೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ,
2 ಯೇಸುವಿನ ದೃ ಾ್ಟಂತದಿಂದ ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಸದು್ದ ಾಯರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದರು.
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದೆಂದು ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ
ಬಂತು. 3 ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆಗಲೇ ಾಯಂ ಾಲ ಾದ್ದದರಿಂದ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಾವಲಲಿ್ಲಟ ್ಟರು.
1ಅ

*

3:14 ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
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ಆದರೆ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ನಂಬಿದರು; ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರಕೆ್ಕ
ಏರಿತು.
5 ಮರುದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ,
ಹಿರಿಯರೂ,
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬಂದರು. 6 ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನ ನೆಂಬ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ, ಾಯಫನೂ,
ೕ ಾನನೂ,
ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ನೂ, ಮ ಾ ಾಜಕನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. 7 ಇವರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು್ನ
ನಡುವೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ “ನೀವು
ಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮತು್ತ
ಾರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, 8 ಪೇತ್ರ ನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ; “ಅಧಿ ಾರಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, 9 ಒಬ್ಬ ಅಂಗಹೀನನಿಗೆ
ಆದ ಉಪ ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಯಿತು ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ
ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 10 ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿದಂತಹ ಮತು್ತ ದೇವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದಂತಹ
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದದವ ಾಗಿ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
11 “ಮನೆಕಟು್ಟ ವವ ಾದ ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟಕಲೆ್ಲೕ ಆತನು; ಆತನೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲದನು. 12 ಬರಬೇ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇ ಾ್ನರಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮ ಾ ವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
13 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು್ನ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅವರು
ಾಸ್ತ ್ರ ಾ್ಯ ಸ ಾಡದ ಾ ಾನ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 14 ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರೆಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು.
ಮತು್ತ ೕಮ ಹೊಂದಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅವರ ಸಂಗಡ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ ಏನೂ
ಾತ ಾಡ ಾರದೆ ಇದ್ದರು. 15 ಆ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯಿಂದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟು್ಟ,, 16 “ಇವರನು್ನ ಾವೇನು ಾಡೋಣ? ಬಹು
ಅಪರೂಪ ಾದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವು ಇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತೆಂಬುದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ, ಅದನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 17 ಆದರೆ ಇದು ಜನರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹರಡದಂತೆ
ಮುಂದೆ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಎತಿ್ತ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾರ ಸಂಗಡಲೂ
ಾತ ಾಡ ಾರದೆಂದು
ಅವರನು್ನ ಬೆದರಿಸೋಣ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು.” 18 ಆಗ ಅವರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಲೂ್ಲ ಎತ್ತ ಾರದು ಾಗು ಉಪದೇಶ ಾಡ ಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು್ನ; ಅವರಿಗೆ “ದೇವರ ಾತನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯೇ? ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾ್ಯಯ ೕ? ನೀವೇ
ತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; 20 ಾವಂತೂ ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಹೇಳದೆ ಇರ ಾರೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
21 ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಜನರೆಲ್ಲರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಸಭೆಯವರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ಉ ಾಯವನು್ನ ಾಣದೆ ಅವರನು್ನ ಇನ್ನಷು್ಟ ಬೆದರಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ
ಬಿಟ್ಟರು. 22 ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದಿಂದ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ವಯ ಾ್ಸ ಗಿತು್ತ.
23 ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ
ಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ ತಮಗೆ
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ಅವರು ಕೇಳಿ ಏಕಮನಸು್ಸ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರು;, “ಕತರ್ನೇ, ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನೇ, 25 ನೀನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ
ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ಾಯಿಂದ,
“ ‘ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಏಕೆ ಆಕೊ್ರ ೕಶಗೊಂಡರು?
ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಏಕೆ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ೕಚಿಸುವರು?
26 ಕತರ್ನಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಭೂಲೋಕದ ಾಜರು, ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತರು,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದಿಯಲ್ಲವೇ?
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ಆ
ಾತಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನೂ,
ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನೂ, ನೀನು
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕ ಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಜನರೊಡನೆ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, 28 ನಿನ್ನ ಕೈ ಯೂ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ
ದಲು ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ ್ನೕ ನಡಿಸಿದರು.
29 ಕತರ್ನೇ, ಈಗ ನೀನು ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರೋಗ ಪರಿ ಾರವೂ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಜರಗುವಂತೆ 30 ನಿನ್ನ
ಕೈ ಚಾಚುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಾಸರು, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಹೇಳುವ ಾಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು” ಅಂದರು.
31 ಹೀಗೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ
ಭರಿತ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರ ಹೃ ದಯವೂ, ಾ್ರ ಣವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ.
ಾರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತನ್ನದು
ಎಂದು ಾವಿಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಹುದು ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 33 ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಅ ಸ್ತಲರು ಬಹು ಬಲ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು; ದೇವರ ದಯವು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿತು್ತ. 34 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೊರತೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ ಒಬ್ಬ ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಲಮನೆಗಳಿದ್ದವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ತಂದು 35 ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಅದನು್ನ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
36 ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಾಡಿದವರೊಳಗೆ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದ
ೕಸೇಫನೆಂಬವನು
ಒಬ್ಬ ನು. ಅವನಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲರು ಾನರ್ಬ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಯಕ ಎಂದಥರ್.
37 ಅವನು ತನಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ತಂದು ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
32
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ಅನನೀಯ ಮತು್ತ ಸಪೆ್ಫ ೖ ರಳು
1 ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಪೆ್ಫ ೖ ರ
ಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ
2
ಾರಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಅದರ ಕ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದ
ಾಗವನು್ನ ತಂದು ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ನು. 3 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು; “ಅನನೀಯನೇ, ನೀನು ಆ
ಹೊಲದ ಕ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ವಂಚಿಸುವಂತೆ ಸೈ ಾನನು ನಿನ್ನ
ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಏಕೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿ? 4 ಆ ಆಸಿ್ತ
ದಲು ನಿನ್ನ ಾಗಿಯೇ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ. ಾರಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದ
ಹಣವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲೆ್ಲೕ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ, ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಏಕೆ? ನೀನು ಸು ಾ್ಳಡಿದು್ದ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ” ಅಂದನು. 5 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಅನನೀಯನು ಕೇಳಿದ
ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿದು್ದ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟ ನು; ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮ ಾ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. 6 ಆಗ
ೌವನಸ್ಥರು
ಎದು್ದ ಅವನ ಶವವನು್ನ ವಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
7 ಇ ಾದ ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಒಳಗೆ ಬಂದಳು. 8 ಪೇತ್ರ ನು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀವು ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಾರಿದು್ದ ಇಷೆ್ಟೕ ಹಣಕೊ್ಕೕ?
ನನಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು, “ ೌದು, ಇಷ್ಟಕೇ್ಕ ” ಅಂದಳು. 9 ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಆಕೆಗೆ,
“ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಒಡಂಬಟಿ್ಟರಿ? ಅಗೋ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದವರು ಬಂದು ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಾಲಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಅವನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಾ್ರ ಣಬಿಟ್ಟಳು. ಆ
ೌವನಸ್ಥರು
ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯು ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಡನ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಹೂಣಿಟ್ಟರು. 11 ಮತು್ತ ಸವರ್ ಸಭೆಯವರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾದರು.
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು
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ಇದಲ್ಲದೆ ಅ ಸ್ತಲರ ಕೈ ಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಜನರೊಳಗೆ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದವು. ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟ ಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
13 ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಧೈ ಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಜನರು
ಅವರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಪುರುಷರು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಅವರ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ದೋಲಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟು್ಟ ಪೇತ್ರ ನು ಾದು ಹೋಗು ಾಗ, ಅವನ
ನೆರ ಾದರೂ ಕೆಲವರ ಮೇ ಾದರೂ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
16 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳ ಜನರು ಸಹ ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ, ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತರನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು; ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಮುಖ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅ

ಸ್ತಲರಿಗೆ ಆದ ಹಿಂಸೆ
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ,
ಸದು್ದ ಾಯರ ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾದ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ, 18 ಅಸೂಯೆ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
19 ಆದರೆ ಕತರ್ನ ದೂತನು
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 20 “ನೀವು ಹೋಗಿ, ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಜೀವ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಅಂದನು.
21 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲಯೇ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರಿದರು.
ಇತ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ, ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ ಬಂದು ಹಿರೀಸಭೆಯನೂ್ನ,
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಕರತರುವುದಕೆ್ಕ ಓಲೇ ಾರರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 22 ಓಲೇ ಾರರು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಣದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು,
23 “ಸೆರೆಮನೆಯು ಭದ್ರ ಾಗಿ ಮುಚಿ್ಚರುವುದನೂ್ನ,
ಾವಲು ಾರರು ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ
ಕಂಡೆವು; ಆದರೆ ತೆರೆ ಾಗ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ದೇ ಾಲಯದ
ಅಧಿಪತಿಯೂ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಾದೀತೋ
ಎಂದು ಕಳವಳಗೊಂಡರು.
25 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಬಂದು; “ಅಗೋ, ನೀವು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟಿ ್ಟದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
26 ಆಗ ಸೈ ನ ್ಯ ದ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು” ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅಧಿ ಾರಿಯು ಓಲೇ ಾರರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಆದರೆ
27 ಅ
ತಮಗೆ ಜನರು ಕಲೆ್ಲಸೆ ಾರೆಂದು ಹೆದರಿ ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ತಲರನು್ನ ಕರತಂದು
ಹಿರೀಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಮ ಾ ಾಜಕನು ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡು ಾ್ತ, 28 “ನೀವು ಈ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡಲೇ ಾರದೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಪ ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ?
ಆದರೂ
ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಿರಿ, ಮತು್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾವೇ
ಹೊಣೆ ಾರರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಜ ಾ ಾ್ಧರರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು
29
ಹೇಳಿದನು.
ಪೇತ್ರ ನೂ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರೂ ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರಿಗೆ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕ ಾ್ಲ. 30 ನೀವು ಮರದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗ ಾಕಿ ಕೊಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು. 31 ದೇವರು ಆತನನೆ್ನೕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಾನ ಾಂತರವನೂ್ನ,
ಾಪಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಪ್ರ ಭುವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,* ರಕ್ಷಕ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ
17

ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿದನು. 32 ಈ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ
ಾಗೂ ದೇವರು ತನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಾ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಮಲಿಯೇಲನ ಸಮಥರ್ನೆ
*
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ಸಭಿಕರು ಈ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ೌದ್ರ ಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಂದ ೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾದ ಗಮಲಿಯೇಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಫರಿ ಾಯನು
ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತು ಈ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು.
35 ಅನಂತರ ಸಭೆಯವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಈ ಮನುಷ ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ
ನಿ ಾರ್ರದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. 36 ಇದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಥೈ ದನು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ನು ಎದು್ದ
ಾನೊಬ್ಬ ಮ ಾಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಅವನ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸು ಾರು ಾನೂರು ಜನರು
ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನು, ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು ಚದರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಇಲ್ಲ ಾದರು.
37 ಅವನ ತರು ಾಯ ಜನಗಣತಿ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಗಲಿ ಾಯದ ಯೂದನು ತಿರುಗಿಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ,
ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದನು. ಅವನೂ ಾಶ ಾದನು, ಮತು್ತ
ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು ಚದರಿಹೋದರು. 38 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ
ನೀವು ಆ ಮನುಷ ್ಯರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ
ೕಚನೆಯು
39
ಅಥ ಾ ಈ ಕೆಲಸವು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನೇ ಕೆಡುವುದು;
ಅದು ದೇವರಿಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ಕೆಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವ ಾಗಿ
34

ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಅವರು ಅವನ
ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ಹೊಡಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ
ಾತ ಾಡಲೇ ಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 41 ಅ ಸ್ತಲರು ಾವು ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವ ಾನಪಡುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
42 ಹಿರೀಸಭೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ಪ್ರ ತಿದಿನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ,
ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ
ಾರು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.

6

ಸೇ ಾ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರ ಾಗಿ ಅವರೊಳಗೆ ಗಿ್ರ ೕಕ್
ಾಷೆಯವರು ಇಬಿ್ರ ಯ
ಾಷೆಯವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡು ಾ್ತ ಅನುದಿನದ ಉಪಚಾರದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಧವೆಯರನು್ನ
ಸರಿ ಾಗಿ ಪ ಾಂಬರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದರು. 2 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಗೂಡಿಸಿ, “ ಾವು ದೇವರ
ಾಕೊ್ಯ ೕಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಪಚಾರ ಾಡುವುದು
3 ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತರೂ,
ಸರಿಯಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
ಾನಸಂಪನ್ನರೂ ಮತು್ತ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಯನು್ನಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ನೋಡಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವರನು್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸುವೆವು. 4 ಾ ಾದರೋ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನೂ್ನ, ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನೂ್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಈ
ಾತು ಸವರ್ರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ತೋಚಿತು. ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತರೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರೂ ಆದ ಸೆ್ತಫನ, ಫಿಲಿಪ್ಪ,
್ರ ಖೋರ,
ನಿಕನೋರ, ತಿ ೕನ, ಪಮೇರ್ನ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿ ಾದ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದ ನಿಕೊ ಾಯ
ಎಂಬುವವರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಸ್ತಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 6 ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಆ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.
7 ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವು ಪ್ರ ಬಲ ಾಯಿತು; ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ
ಬಂದಿತು.
ಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹುಜನರು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದರು.
1

ಸೆ್ತಫನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದು್ದ
ಸೆ್ತಫನನು ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಜನರಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಅದು್ಭತ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಆದರೆ ಲಿಬೆತೀರ್ನರೆಂಬವರ ಸ ಾಜಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಕುರೇನ್ಯ ದವರು ಮತು್ತ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರ ಯದವರು, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಮತು್ತ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲಿ್ಲ
8
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ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ಸೆ್ತಫನನ ಸಂಗಡ ತಕರ್ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
ಅವನ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಾನವನೂ್ನ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಎದುರಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು. 11 ಆಗ ಅವರು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, “ಇವನು
ೕಶೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ದೂಷಣೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿದೆವೆಂದು” ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು ಕೆಲವರನು್ನ ಮನ ಲಿಸಿದರು. 12 ಅವರು ಜನರನೂ್ನ, ಹಿರಿಯರನೂ್ನ,
ಾಸಿ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಿರೀಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ ಕರತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 13 ಆ ಾ ಗಳು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14 ಆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ,
ೕಶೆ ನಮಗೆ
ನೇಮಿಸಿರುವ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಬೇರೆ
ಾಡುವನೆಂಬು ಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ”
ಅಂದರು. 15 ಆಗ ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಲು ಅವನ ಮುಖವು
ದೇವದೂತನ ಮುಖದಂತೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

7
ಸೆ್ತಫನನ ಬೋಧನೆ
1 ಆಗ ಮ ಾ
ಾಜಕನು, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯ ೕ?” ಎಂದು ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು,
“ಸಹೋದರರೇ, ತಂದೆಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ. 2 ನಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದ್ದಕಿ ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಸೊ
ಾಮ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು; 3 ‘ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ತೋರಿಸುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 “ಆಗ ಅವನು ಕಲಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆ
ಸತ್ತಮೇಲೆ, ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀವು ಈಗ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿದನು. 5 ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಲಿಡುವಷು್ಷ ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ
ನೀನಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವರು. ಆ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು ಅವರನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನೂರು ವಷರ್ಗಳ
ತನಕ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ನಡಿಸುವರು.’ 7 ಮತು್ತ ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಾಸ ಾಗಿ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುವ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ಾನೇ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟುಬಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು’
ಎಂಬುದೇ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಗುರು ಾಗಿ
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಇ ಾಕನು
ಾಕೋಬನನು್ನ ಪಡೆದನು,
ಾಕೋಬನು
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಪಡೆದನು.
9 “ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚ ನಿಂದ
ೕಸೇಫನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ
ಾರಿಬಿಟ್ಚರು. ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ, 10 ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ
ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ನೂ, ಾನವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದನು.
ಫರೋಹನು ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು.
11 “ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ಮತು್ತ
ಾ ಾನ್ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬರ ಾಲ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಟ ಾಯಿತು; ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆ ಾರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯ
ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ
ಾಕೋಬನು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ದಲ ಾರಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
13 ಅವರು ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಬಂ ಾಗ
ೕಸೇಫನು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಕು್ಕವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಮತು್ತ
ೕಸೇಫನ ವಂಶವು ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 14 ಆ ಮೇಲೆ
ೕಸೇಫನು
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ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾಕೋಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಎಪ್ಪತೆ ದು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. 15
ಾಕೋಬನು ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ತೀರಿಹೋದರು. 16 ಅವರನು್ನ ಶೇಕೆಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಹ ೕರನ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ ಾಧಿ
ಳಗೆ ಇಟ್ಟರು.
17 “ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಾಲವು ಸಮೀಪಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ಬಹಳ ಾದರು. 18 ಕಡೆಗೆ
ೕಸೇಫನನು್ನ ಅರಿಯದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ
ಬಂದನು. 19 ಈ ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ
ೕಚಿಸಿ ಅವರ ಕೂಸುಗಳನು್ನ
ಜೀವದಿಂದುಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಹೊರಗೆ ಾಕಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿಸನು. 20 ಆ
ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ
ೕಶೆಯು ಹುಟಿ್ಟದನು. ಅವನು ದಿವ್ಯ ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನು. 21 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾಗ, ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಅವನನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗ ಾಗಿ ಾಕಿದಳು. 22
ೕಶೆಯು ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರ ಸವರ್ವಿದೆ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾತುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಥರ್ ಾದನು.
23 “ಅವನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸು್ಸ ತುಂಬು ಾ್ತ ಇರಲು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ತನ್ನ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯು ಅವನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟತು. 24 ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗುವುದನು್ನ ಅವನು ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯಕೊಟು್ಟ ಪೀಡಿಸುವ ಐಗುಪ ನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಾಕಿ ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದನು. 25 ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವುದೆಂದು ಾವಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಅವರು
ಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಮರುದಿನ ಾವು ಾವೇ ಹೊಡೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು, ‘ಜನರೇ, ನೀವು ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ, ನೀವೇಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?’
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಸ ಾ ಾನ ಪಡಿಸಲು ಬಂದನು.
27 “ಆದರೆ
ತನ್ನ ಸ್ವಕುಲದವನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು, ‘ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಇಟ್ಟವರು
ಾರು? 28 ನಿನೆ್ನ ಆ ಐಗುಪ ನನು್ನ
ಕೊಂದಂತೆ ನನ್ನ ನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ
ೕ?’ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ನೂಕಿಬಿಟ್ಟ ನು. 29 ಈ
ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿ
ೕಶೆಯು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಿ ಾ್ಯ ನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.
30 “ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳಿ್ಳನ
ದೆ
ಳಗೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 31
ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಆ
ನೋಟಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇದೇನೆಂದು, ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹತಿ್ತರ ಬರಲು, 32 ‘ ಾನು
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ, ಅಬ್ರ ಾಮ ಇ ಾಕ ಾಕೋಬರ ದೇವರು’ ಎಂಬ ಕತರ್ನ ಶಬ್ದವುಂಟಾಯಿತು. ಆಗ
ೕಶೆಯು ನಡುಗು ಾ್ತ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಧೈ ಯರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾದನು. 33 ಮತು್ತ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ಾಲಿನ ಕೆರಗಳನು್ನ ತೆಗೆ; ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 34 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ನನ್ನ ಜನರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೋಡೇ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಇಳಿದುಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಈಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 “ಅವರು
ಾವ
ೕಶೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ನಿ ಾಕರಿಸಿ ‘ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಇಟ್ಟವರು ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೋ, ಅವನನೆ್ನೕ ದೇವರು
ದೆಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೂತನ ಕೈ ಯಿಂದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವವನ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದನು. 36 ಅವನೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ, ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.
37 “ಆ
ೕಶೆಯೇ, ‘ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು’ ಎಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 38 ಅವನೇ ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ,
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ತನೊ್ನಡನೆ
ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆ
ಜೀವಕರ ಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಳಗೆ ಇದು್ದ

39 “ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ,
ಪುನಃ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟರು.
40 “ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ
ೕಶೆಯು
ಏ ಾದನೋ ಗೊತಿ್ತಲ,್ಲ ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ
ಾಡಿಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 41 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ
ಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತವಿನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸ ಪಟ್ಟರು. 42 ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗಿ, ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಣಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ,
“ ‘ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು
ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್

ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಬಲಿಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದರೋ? ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ;
43 ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನೀವು ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ
ಲೋಖನ ಗು ಾರವನೂ್ನ
ರೆಫಾನ್ ದೇವತೆಯ ನಕ್ಷತ್ರರೂಪವನೂ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದರ ಾ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಆಚೆಗೆ
ಗಡಿ ಾರು ಾಡುವೆನು’ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.
44 “ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದವನು, ನೀನು ನೋಡಿದ
ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. 45 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದನು್ನ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದು ದೇವರು ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ ಆ ಗು ಾರವನು್ನ ಕೂಡ ತಂದರು.
ಅದು ಾವೀದನ ಾಲದವರೆಗೂ
ಅಲೆ್ಲೕ ಇತು್ತ. 46 ಾವೀದನು ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಕೃ ಪೆ ಹೊಂದಿ
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೋಸ್ಕರ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 47 ಆದರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದವನು ಸೊಲೊ ೕನನು. 48 ಆದರೂ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ
ಕಟಿ್ಟದ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವನಲ್ಲ.
49 “ ‘ಆ ಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂ ಾಸನ,
ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠ;
ನೀವು ನನಗೆ ಎಂಥ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಡುವಿರಿ?
ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಾವುದು?
50 ಇವುಗಳನೆ್ನ

ಾ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಯೇ ನಿಮಿರ್ಸಿತ ಾ್ಲ

ಎಂಬು ಾಗಿ ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
51 “ಹಠ ಾರಿಗಳೇ, ಮನಶುದಿ್ಧಯೂ, ಕಣರ್ಶುದಿ್ಧಯೂ ಇಲ್ಲದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೇಗೋ
ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 52 ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸದವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಅವರು ಆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮುಂತಿಳಿಸಿದವರನು್ನ ಕೊಂದರು, ನೀವು ಈಗ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟು್ಟ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಿ್ದೕರಿ.
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ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದವ ಾದರೂ ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದದು್ದ
ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ೌದ್ರ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿದರು.
55 ಆದರೆ ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ,
ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಯೇಸುವನೂ್ನ ಕಂಡು; 56 “ಅಗೋ, ಆ ಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ,
ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
57 ಆದರೆ ಅವರು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ, ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ,
58 ಅವನನು್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು.
ಾ ಯವರು ತಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ೌಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
59 ಅವರು ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯು ಾ್ತ ಇರಲು, ಅವನು ಕತರ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ, “ಕತರ್ ಾದ,
ಯೇಸುವೇ, ನ ಾ್ನತ ್ಮ ವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ, 60
ಣ ಾಲೂರಿ, “ಕತರ್ನೇ, ಈ ಾಪವನು್ನ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡವೆಂದು” ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು.
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿದೆ್ರ ಹೋದನು.
54

1

ೌಲನಿಗೆ ಅವನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು.

8

ಸಭೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಚದರಿಹೋದದು್ದ
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅ ಸ್ತಲರು ಹೊರ ಾಗಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಯೂ ಾಯ, ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಚದರಿಹೋದರು. 2 ಭಕ್ತ ಾದ ಜನರು ಸೆ್ತಫನನ ದೇಹವನು್ನ
ಹೂಣಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು. 3 ಆದರೆ ೌಲನು ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿ ಸಭೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ೕಷಿಸಿದು್ದ;
ಾಗು ಸೀ ೕನನೆಂಬ
ಮಂತ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
4 ಚದರಿಹೋದವರು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಸ ಾಯರ್ವೆಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಿದನು. 6 ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿದ
ಜನಗಳು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು
ಾಡಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನು
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮ ನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಗಮನಕೊಟ್ಟರು. 7 ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವ ಗಳು
ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು; ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗಳೂ ವಿಕ ಾಂಗರು
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದರು. 8 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು.
9 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಲದಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೀ
ೕನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾನು ಏನೋ
ಒಬ್ಬ ಮ ಾತ್ಮ ನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಬೆರಗನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಚಿಕ್ಕವರು
ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ, “ಇವನು ಮ ಾಶಕಿ್ತ
ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂ ಅವನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಗಳಿಗೆ
ಾರುಹೋಗಿದ್ದ ಜನರು ಇವನ
ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
12 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾರಲು ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 13 ಆಗ
ಸೀ ೕನನೂ ಕೂಡ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಸಂಗಡ
ಾ ಾಗಲೂ ಇದು್ದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ ಆಗುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಸ ಾಯರ್ದವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ಸ್ತಲರು ಕೇಳಿ, ಪೇತ್ರ
ೕ ಾನರನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 15 ಇವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಆ ಜನರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿದರು. 16 ಏಕೆಂದರೆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನ ಮೇ ಾದರೂ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು 17 ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡಲು
18 ಅ
ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದರು.
ಸ್ತಲರು ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಾನ ಾಗುವುದನು್ನ ಸೀ ೕನನು ಕಂಡು ಹಣವನು್ನ ತಂದು ಅವರ ಮುಂದಿಟು್ಟ, 19 “ ಾನು
ಾರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನನಗೂ
ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು. 20 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಾ ಾಗಿಹೋಗಲಿ.
ದೇವರ ವರವನು್ನ ಹಣಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ? 21 ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಾಗವೂ ಇಲ್ಲ,
ಾವ ಾಲೂ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.
22 ಆದುದರಿಂದ ಈ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ ಕತರ್ನು
ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನೋ ಏನೋ ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೋ. 23 ನೀನು ಕಡು
ಕಹಿ ಾದ ದೆ್ವೕಷದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ವಿಷ ಾರಕ ಾದ ಅನೀತಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಾನು ಾಣುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು 24 ಅದಕೆ್ಕ ಸೀ ೕನನು, “ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದೂ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರದಂತೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕತರ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಹೀಗಿರ

ಾಗಿ ಅವರು ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಸ ಾಯರ್ದವರ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು.
ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಇಥಿ

ೕಪ್ಯ ದವನಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ

ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನೀನು ಎದು್ದ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಜಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು, ಅದು ಅಡವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಅವನು ಎದು್ದ
ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಥಿ
ೕಪ್ಯ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಕಂಚುಕಿಯೂ
ಇಥಿ
ೕಪ್ಯ ದವರ ಾಣಿ ಾಗಿದ್ದ ಕಂ ಾಕೆಯ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿಯೂ ಾಗೂ ಆಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ
ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 28 ಅವನು ದೇ ಾ ಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು ಾಗ ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರ ಾದಿ ಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು.
29 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನಿಗೆ, “ನೀನು ಆ ರಥದ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಓದುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಎಲೈ, ನೀನು ಓದುತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತದೆ
ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ ಅಥರ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡದ ಹೊರತು ಅದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ
ತಿಳಿದೀತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನೀನು ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂಬು ಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 32 ಅವನು ಓದುತಿ್ತದ್ದ ಾಸ್ತ ್ರ ವಚನವು ಾವುದೆಂದರೆ,
26

“ವಧಿಸುವ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ ಆತನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ನು;
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯು ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವನ ಮುಂದೆ
ಆತನು

33 ಆತನಿ

ಾಯಿ ತೆರೆಯದೆ
ಾದ ಅವ

ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.

ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ

ಾನದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾರು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲರು?
ಆತನ ಜೀವವನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರ ಾ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.

ಕಂಚುಕಿಯು ಈ ವಚನವನು್ನ ಕುರಿತು, “ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇದನು್ನ
ಾರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ? ತನ್ನ ನು್ನ
ಕುರಿತೋ ಅಥ ಾ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ೕ?” ದಯ ಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ
34
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ಕೇಳಲು
ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿ ಅದೇ ವಚನವನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
36 ಅವರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀರಿರುವ ಜಾಗಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 37 ಕಂಚುಕಿಯು, “ಆಗೋ,
ನೀರು; ನನಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಏನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಥವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೊಟ್ಟ ನು; 38 ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಕಂಚುಕಿಯು ಇಬ್ಬರೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಅವನಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿದನು. 39 ಅವರು ನೀರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾಗಿ ಆ ಕಂಚುಕಿಯು ಫಿಲಿಪ್ಪ ನನು್ನ ಪುನಃ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 40 ತರು ಾಯ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನು ಅ ೕತ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೈ ಸರೈ ಯದ ತನಕ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಹೋದನು.

9
1

ೌಲನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದದು್ದ

ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಕತರ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವುಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; 2 ಈ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು
ಾ ಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವರು ಗಂಡಸ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ಹೆಂಗಸ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಬೇಡಿ ಾಕಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವಂತೆ, ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಸ ಾಮಂದಿರದವರಿಗೆ ನೀನು, ಪತ್ರ ವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 3 ಅವನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರಲು, ಫಕ್ಕನೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವನ ಸುತ್ತಲು ಮಿಂಚಿತು. 4 ಅವನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ,
“ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
5 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು;, “ಕತರ್ನೇ, ನೀ ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ, ಕತರ್ನು, “ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ
ಯೇಸುವೇ ಾನು; 6 ನೀನೆದು್ದ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ನೀನು
ಾಡಬೇ ಾದದು್ದ ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಾತ್ರ ಕೇಳಿ,
ಾರನೂ್ನ ಾಣದೆ ಮೂಕರಂತೆ ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗಿ ನಿಂತರು. 8 ೌಲನು ನೆಲದಿಂದ ಎದು್ದ
ಕಣು್ಣ ತೆರೆ ಾಗ ಏನೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 9 ಅವನು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕಣು್ಣ ಾಣದೆ, ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಏನೂ ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದನು.

ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು; ಕತರ್ನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ; “ಅನನೀಯನೇ,” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು, ಅವನು; “ಕತರ್ನೇ, ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 11 ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನೆದು್ದ ನೆಟ್ಟ ನೇ ಬೀದಿ ಎಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೂದನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸರ್ದ ೌಲನೆಂಬವನನು್ನ
ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸು; ಅವನು ಈಗ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 12 ಮತು್ತ ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಪುನಃ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಯಿಟು್ಟ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದನು್ನ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಅನನೀಯನು, “ಕತರ್ನೇ, ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಂಬಿದ ದೇವಜನರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಿದನೆಂದು ಅವನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಮತು್ತ ಇಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಬೇಡಿ ಾಕಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 15 ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ಹೋಗು; ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ, ಅರಸುಗಳಿಗೂ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಧನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಎಷು್ಟ ಹಿಂಸೆ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಆಗ ಅನನೀಯನು
ಹೊರಟು ಆ ಮನೆ
ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನೇ, ನೀನು
ಬಂದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆಯೂ, ನೀನು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೇ
10 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ
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ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಪರೆಗಳಂತೆ ಏನೋ ಬಿದು್ದ ಅವನ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸಿದವು. ಅವನು ಎದು್ದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
19 ತರು ಾಯ ಊಟ ಾಡಿ ಬಲಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕೆಲವು
ದಿನಗಳು ಇದ್ದನು. 20 ಅವನು ಕೂಡಲೇ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆತನೇ
ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದನು. 21 ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಬೆರ ಾಗಿ; “ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಹೆಸರು ಹೇಳುವವರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಇವನಲ್ಲವೇ.
ಅಂಥವರನು್ನ
ಬೇಡಿ ಾಕಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವನಲ್ಲವೇ”
ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 22 ಆದರೆ ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು
ರುಜು ಾತುಪಡಿಸು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದವರ ಾಗೆ ಾಡಿದನು.
23 ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಆದರೆ ಅವರ ಗೂ ಾಲೋಚನೆಯು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳೂ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 25 ಆದರೆ ೌಲನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಗೋಡೆಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿದರು.
26 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಯತ್ನಪಟಾ್ಟ ಗ, ಅಲಿ್ಲ
ಇದ್ದವರು ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ನೆಂದು ನಂಬದೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 27 ಆದರೆ ಾನರ್ಬನು
ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಅ ಸ್ತಲರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಅವನು ದಮಸ್ಕದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಕತರ್ನನು್ನ ಕಂಡದ್ದನೂ್ನ, ಕತರ್ನು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 28 ಆ ಮೇಲೆ ೌಲನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅವರಲಿ್ಲ ಬರು ಾ್ತ ಹೋಗು ಾ್ತ ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ
29 ಮತು್ತ ಗಿ್ರ ೕಕ್
ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು.
ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ
ತಕರ್ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 30 ಇದು
ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲು, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾಸರ್ಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
31 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೂ ಾಯ, ಗಲಿ ಾಯ, ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯು ಸ ಾ ಾನ
ಹೊಂದಿತು; ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು ಕತರ್ನ ಭಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹವನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬಂದಿತು.
ಐನೇಯನು ಾಸಿ ಾದದು್ದ
ಪೇತ್ರ ನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ದೇವಜನರ
ಬಳಿಗೂ ಬಂದನು. 33 ಅಲಿ್ಲ ಾಶ್ವರ್ ಾಯುರೋಗಿ ಾಗಿ ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದ
ಐನೇಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡನು. 34 ಪೇತ್ರ ನು ಅವನಿಗೆ, “ಐನೇಯನೇ, ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ನೀನೇ ಾಸಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ
ಅವನು ಎದ್ದನು. 35 ಮತು್ತ ಲುದ್ದದಲಿ್ಲಯೂ, ಾರೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ,
ಅವರು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.
32

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ದೊಕರ್ಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ಳ
್ಯ ನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ

ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಬಿ ಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯಳಿದ್ದಳು. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ದೊಕರ್”
ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಎಂದಥರ್. ಆಕೆಯು ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳನೂ್ನ, ಾನಧಮರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು.
37 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ರೋಗಕೆ್ಕ ತು ಾ್ತಗಿ ಸತ್ತಳು. ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲಟ ್ಟರು.
38
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಲುದ್ದವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಪೇತ್ರ ನು ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, “ತಡ ಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು” ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಪೇತ್ರ ನು ಎದು್ದ
36
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ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಅವನು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ, ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೊಕರ್ಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ
ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಒಳಂಗಿಗಳನೂ್ನ, ಮೇಲಂಗಿಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 40 ಪೇತ್ರ ನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿ,
ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಶವದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು; “ತಬಿ ಾ, ಎದೆ್ದೕಳು” ಅಂದನು.
ಆಕೆಯು ಕಣು್ಣ ತೆರೆದು ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ನೋಡಿ ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 41 ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು
ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವಜನರನೂ್ನ ಕರೆದು, ಜೀವಿತ ಾದ ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರೆದುರಿಗೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 42 ಈ ಸಂಗತಿಯು
ಪ್ಪದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿ ಅನೇಕರು ಕತರ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 43 ಆ
ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರ ನು
ಪ್ಪದಲಿ್ಲ ಚಮರ್ದ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಸೀ ೕನನೆಂಬುವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದಿನಗಳ
ವರೆಗೂ ಇದ್ದನು.

10
ಪೇತ್ರ ನು ಮತು್ತ ಕೊನೇರ್ಲ್ಯ ನು
ಕೈ ಸರೈ ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇ ಾಲ್ಯ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಶ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು.
2 ಅವನು
ದೈ ವಭಕ್ತನೂ, ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಆಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಾನಧಮರ್ ಾಡು ಾ್ತ, ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೂ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 3 ಒಂದು ದಿನ ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಸು ಾರು ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ದಶರ್ನ ಉಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; “ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನೇ” ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನು್ನ
ಅವನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿ ಕಂಡನು. 4 ಅವನು ಆ ದೂತನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿನೋಡಿ ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ; “ಕತರ್ನೇ,
ಇದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ; “ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳೂ, ನಿನ್ನ ಾನಧಮರ್ಗಳೂ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಪಥರ್ಕ ಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. 5 ಈಗ ನೀನು
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
6
ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಚ ಾ್ಮರ ಾದ ಸೀ ೕನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ; ಈ ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಕೊನೇರ್ಲ್ಯ ನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೈ ವಭಕ್ತನನೂ್ನ
ಕರೆದು, 8 ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವರನು್ನ
ಪ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
1

ಪೇತ್ರ ನಿ ಾದ ದಶರ್ನ
ಮರುದಿನ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಪೇತ್ರ ನು ಸು ಾರು
10 ಅವನಿಗೆ
ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮಹಡಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದನು.
ಬಹಳ ಹಸಿ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡ ಬಯಸಿದನು.
ಅವರು ಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ,
11 ಅವನು
ಾ್ಯ ನಪರವಶ ಾಗಿ ಆ ಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ, ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ದೊಡ್ಡ
ೕಳಿಗೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸು್ತವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದನೂ್ನ ಕಂಡನು. 12 ಅದರೊಳಗೆ
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಪಶುಗಳೂ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳೂ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ
ಪ ಗಳೂ ಇದ್ದವು. 13 ಆಗ; “ಪೇತ್ರ ನೇ, ಎದು್ದ, ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಾಣಿ
ಕೇಳಿಸಿತು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ನು; “ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಕತರ್ನೇ, ಾನು ಎಂದೂ ಹೊಲೆ ಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ತಿಂದವನಲ್ಲ” ಅಂದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ; “ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಹೊಲೆ
9

ಎನ್ನ ಾರದೆಂದು” ಪುನಃ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು. 16 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಾರಿ ಆಯಿತು.
ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ವಸು್ತವು ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು.
17 ಪೇತ್ರ ನು ತನ ಾದ ದಶರ್ನವು ಏ ಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಕಳವಳ ಪಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಆಗೋ,
ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಸೀ ೕನನ ಮನೆ
ಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು
18
ಆ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತು; ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನು ಇಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ ಎಂದು
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19 ಪೇತ್ರ ನು

ಕೂಗಿ ಕೇಳಿದರು.
ಆ ದಶರ್ನದ ಕುರಿ ಾಗಿ
ೕಚನೆ ಾಡುತಿ್ತರಲು ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಅವನಿಗೆ;
“ಅಗೋ, ಮೂವರು ಮನುಷ ್ಯರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತರೆ; 20 ನೀನೆದು್ದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಏನೂ ಸಂಶಯಪಡದೆ
ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು; ಾನೇ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಪೇತ್ರ ನು ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಆ ಮನುಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; “ಇಗೋ, ನೀವು ವಿಚಾರಿಸುವವನು ಾನೇ; ನೀವು ಬಂದ ಾರಣವೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, 22 ಅವರು; “ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶ ಾಧಿಪತಿ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನೀತಿವಂತನೂ,
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ನಿನ್ನ ನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ನಿನಿ್ನಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತನ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 23 ಪೇತ್ರ ನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದು ಉಪಚರಿಸಿದನು. ಮರುದಿನ ಅವನು ಎದು್ದ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು;
ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ
ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನ ಕೂಡ ಹೋದರು.
ಕೊನೇರ್ಲ್ಯ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರ ನು
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ಮರುದಿನ ಅವನು ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನು ತನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗದವರನೂ್ನ
25 ಪೇತ್ರ ನು ಬಂ ಾಗ
ಮತು್ತ ಅಪ್ತಮಿತ್ರರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಪೇತ್ರ ನಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದನು. 26 ಆದರೆ
ಪೇತ್ರ ನು; “ಏಳು, ಾನೂ ಸ ಾ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತ, 27 ಅವನ ಸಂಗಡ
ಸಂ ಾಷಣೆ ಾಡು ಾ್ತ ಮನೆ
ಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 28 ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಜನರು ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ; “ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ
ವ್ಯ ವಹರಿಸುವುದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಕೆ್ಕ ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗಂತೂ
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ನನೂ್ನ ಹೊಲೆ ಾದವನು, ಇಲ್ಲವೆ ಅಶುದ್ಧನು ಎಂದು ಅನ್ನ ಾರದೆಂದು ದೇವರು
ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಾನು
ಾವ ಎದುರು ಾತನೂ್ನ
ಆಡದೆ ಬಂದೆನು. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದ ಉದೆ್ದೕಶವೇನು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
30 ಅದಕೆ್ಕ ಕೊನೇರ್ಲ್ಯ ನು; “ ಾನು
ಾಲು್ಕ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮೂರನೇ ಗಳಿಗೆಯ
ದೇವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು; 31 ಕೊನೆರ್ಲ್ಯ ನೇ ‘ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ
ಾನಧಮರ್ಗಳು ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು. 32 ನೀನು
ಾರ ಾ್ನದರು
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ
ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು, ಅವನು ಚ ಾ್ಮರ ಾದ ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ಮನೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಸಮೀಪವಿದೆ’ ಅಂದನು. 33 ಾನು ತಡ ಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ
ಹತಿ್ತರ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ನೀವು ಬಂದದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಕತರ್ನು
ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾವೆಲ್ಲರು ಈಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಅಂದನು.

ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಉಪದೇಶ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ದೇವರು
ಪಕ್ಷ ಾತಿಯಲ್ಲ, 35
ಾವ ಜ ಾಂಗದವರೇ ಆಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ನೀತಿಯನು್ನ ನಡಿಸುವವರು
ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ಈಗ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 36 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸ ಾ ಾನದ ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 37 ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ೕ ಾನನು ಾರಿದ ತರು ಾಯ ಈ ಾಕ್ಯ ವು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ, ಯೂ ಾಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
38 ದೇವರು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ದಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ
ಪ್ರ ಬಲ ಾಯಿತು.
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು; ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ;
ಸೈ ಾನನಿಂದ ಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದನು; ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿರುವ
34
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ಸಂಗತಿಯೇ.
ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 40 ಆತನನು್ನ ಮರದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಿ ಕೊಂದರು. ದೇವರು
ಆತನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 41 ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗದೆ, ದೇವರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾ ಗ ಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು. ಆತನು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಿದೆವು. 42 ಆತನೇ
ಜೀವವಿರುವವರಿಗೂ, ಸತ್ತವರಿಗೂ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕ ಾದವನು ಎಂಬುದನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಾರಿ, ಾ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 43 ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನೆಂದು ಆತನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.
44 ಪೇತ್ರ ನು,

ಈ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಅವನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಇಳಿದನು. 45 ಅವರು ಾ ಾ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ, ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವುದನು್ನ
ಪೇತ್ರ ನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳು ನೋಡಿ, 46 ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
ಾನ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 47 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪೇತ್ರ ನು ನೋಡಿ; “ನಮ್ಮ
ಾಗೆಯೇ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಇವರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಗದಂತೆ ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುವವರು
ಾರು?”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, 48 ನೀವು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
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1

ಪೇತ್ರ ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ ಾದ

ಾಡಿದು್ದ

ಅನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆಂಬ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರೂ
2 ಪೇತ್ರ ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರೂ ಕೇಳಿದರು.
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು; 3 “ನೀನು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರ ಸಂಗಡ
4 ಪೇತ್ರ ನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಊಟ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಅವನ ಕೂಡ ಾದಿಸಿದರು.
ಅವರಿಗೆ
ದಲಿಂದ ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, 5 ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ ಾನು
ಪ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಾ್ಯ ನಪರವಶ ಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು” ಅದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಾಶದಿಂದ
ಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ
ೕಳಿಗೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸು್ತವು ಾನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿತು.
6 ಅದೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಅದನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ರ ಣಿಗಳು, ಾಡುಮೃ ಗಳು, ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರ ಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳನೂ್ನ
ಕಂಡೆನು. 7 ಆಗ; “ಪೇತ್ರ ನೇ, ಎದು್ದ, ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
8 ಅದಕೆ್ಕ

ಎಂದೂ ನನ್ನ
9

ಾನು; “ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಕತರ್ನೇ, ಹೊಲೆ
ಾ
ಳಗೆ ಸೇರಿದಿ್ದಲ್ಲ” ಅಂದೆನು.

ಅದಕೆ್ಕ; “ದೇವರು ಶುದ್ಧ

ಾರಿಯೂ ಆ ಾಶದಿಂದ ಾಣಿ
ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಾದ ಪ ಾಥರ್ ಾಗಲಿ, ಅಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ ಾಗಲಿ

ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಹೊಲೆ ಎನ್ನ ಾರದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಎರಡನೆಯ

ಾಯಿತು.

10 ಹೀಗೆ

ಮೂರು ಾರಿ ಆಯಿತು. ಅನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ತಿರುಗಿ

11 ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಾವಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೈ ಸರೈ ಯದಿಂದ
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. 12 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು, ನನಗೆ ನೀನು ಏನೂ ಭೇದ ಾಡದೆ ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಸಹ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದರು.
13 ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಾವು ಸೇರಲು ಅವನು ನಮಗೆ, ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ದೂತನು; “ನೀನು
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಪೇತ್ರ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
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14 ಅವನು ನಿನಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳುವನು, ಆ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ

ಸೀ ೕನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸು.
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.
15 ಾನು
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವು
ದಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಂತೆ
ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಇಳಿಯಿತು. 16 ಆಗ; “
ೕ ಾನ ಾದರೋ ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿದನು;
ನಿಮ ಾದರೋ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲ ಾ್ನ ನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ಬಂದಿತು. 17 ದೇವರು ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ
ವರವನು್ನ ಅವರಿಗೂ ಕೊಟಿ್ಟರ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಶಕ್ತನೋ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ಆ ೕಪಣೆ
ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ; “ ಾ ಾದರೆ ದೇವರು
ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಜೀವಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತಸಭೆ
ಸೆ್ತಫನನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಚದರಿಹೋದವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಲ್ಲದೇ
ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳದೆ
ಯಿನಿಕೆ, ಕುಪ್ರ ಾಗೂ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳವರೆಗೂ
ಸಂಚರಿಸಿದರು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪದವರು ಕೆಲವರೂ, ಕುರೇನ್ಯ ದವರು ಕೆಲವರೂ, ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದು, ಗಿ್ರ ೕಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು.
21 ಕತರ್ನ ಹಸ್ತವು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಾರಣ ಬಹು ಜನರು ನಂಬಿ ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.
22 ಇವರ ವಿಷಯ ಾದ ವತರ್ ಾನವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿ ಾ್ದಗ, ಅವರು
ಾನರ್ಬನನು್ನ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 23 ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತನೂ,
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 24 ಆದ ಾರಣ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಬಹುಮಂದಿ ಕತರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 25 ತರು ಾಯ ಾನರ್ಬನು
ೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಸರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. 26 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಸಭೆಯವರೊಂದಿಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಬಹು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದರು. ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಾರಿಗೆ ‘ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು’ ಎಂಬ ಹೆಸರು
ಬಂದದು್ದ.
19

ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ಸಭೆಯ ಸ ಾಯ
ಅ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು.
28 ಅವರಲಿ್ಲ ಅಗಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ನು ಎದು್ದ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಾಮ ಬರುವುದು ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಅದು ೌ್ಲದ ್ಯ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು. 29 ಆಗ ಆ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ ಯೂ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಶ ಾ ನು ಾರ
ಧನಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. 30 ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ, ಅದನು್ನ ಾನರ್ಬನ ಮತು್ತ
ೌಲರ ಕೈ ಯಿಂದ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
27

12
ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಾಕಿಸಿದು್ದ
1 ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಕೈ ಾಕಿದನು. 2
ೕ ಾನನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಾಕೋಬನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 3 ಇದು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಅಷ್ಟಕೆ ್ಕ ನಿಲ್ಲದೆ ಪೇತ್ರ ನನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಅವನನು್ನ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಾದ ಮೇಲೆ
ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ
ೕಚನೆಯಿಂದ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಾಯಲಿಕೆ್ಕ ಾಲು್ಕ ಾಲು್ಕ
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ಸಿ ಾಯಿಗಳಿದ್ದ ಾಲು್ಕ ಗುಂಪುಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು.
ಪೇತ್ರ ನು ಸೆರೆಮನೆ
ಸಭೆಯವರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಳಗೆ

ಾವಲಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ,

ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ

ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ, ಪೇತ್ರ ನು ಎರಡು
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಿ ಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವಲು ಾರರು
ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸೆರೆಮನೆಯನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಫಕ್ಕನೆ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಪೇತ್ರ ನೆದುರಿಗೆ
ನಿಂತನು; ಅವನಿದ್ದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯಿತು. ಅವನು ಪೇತ್ರ ನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ; “ತಟ್ಟ ನೆ
ಏಳು” ಅಂದನು. ಆಗಲೇ ಅವನ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ಾಕಿದ್ದ ಸರಪಣಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 8 ಆ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ;
“ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವನು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದನು.
“ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಾ” ಅಂದನು. 9 ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ
ದೂತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗು ಾ್ತ, ದೂತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ನಿಜ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಾನು
ನೋಡಿದು್ದ ಕನಸು ಎಂದು ತಿಳಿದನು. 10 ಅವರು
ದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಡನೆಯ ಾವಲುಗಳನು್ನ ಾಟಿ,
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅದು ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ತೆರೆಯಿತು; ಅವರು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೀದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು; ಕೂಡಲೇ ಆ ದೂತನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನು.
6 ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ

ಆಗ ಪೇತ್ರ ನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು; “ಕತರ್ನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಹೆರೋದನ ಕೈ ಯಿಂದಲೂ,
ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರು ನನಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿನಿಂದಲೂ, ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನೆಂದು ನನಗೀಗ ನಿಜ ಾಗಿ
ತಿಳಿಯಿತು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು. 12 ಆತನು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತರು ಾಯ, ಅವನು
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಕೂಡಿಬಂದು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಪೇತ್ರ ನು ಾಗಿಲಿನ ಕದವನು್ನ ತಟ್ಟಲು ರೋದೆ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ
ಕೆಲಸದವಳು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. 14 ಅವಳು ಪೇತ್ರ ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಗುರುತುಹಿಡಿದು ಅತಿ ಾದ
ಆನಂದದಿಂದ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯದೆ ಒಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ; “ಪೇತ್ರ ನು ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರು ಅವಳಿಗೆ; “ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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15 ಆದರೆ ಅವಳು
ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದೆ ಎಂದು ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತ ಇರಲು, ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು; “ಅವನ ದೂತ ಾಗಿರಬೇಕು” ಅಂದರು. 16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ನು ಾಗಿಲು ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರಲು,
ಅವರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾದರು. 17 ಅವನು ಸುಮ್ಮ ನಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಕೈ ಸನೆ್ನ
ಾಡಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಕತರ್ನು ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿಯನು್ನ
ವಿವರಿಸಿ; “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಕೋಬನಿಗೂ, ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರೆಂದು” ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
18 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರ ನು ಏ ಾದನೆಂದು ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಯಿತು.
19 ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕಿಸಿ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ, ಾವಲು ಾರರನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ,
ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಹೆರೋದನು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಕೈ ಸರೈ ಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ಇದ್ದನು.

ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ಸತ್ತದು್ದ

20

ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೂರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆರೋದನು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮ ನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಅವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಅರಸನ
ಅಂತಃಪುರದ ಮೇಲಣ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾ್ಲಸ್ತನನು್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅರಸನ ಸೀಮೆಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಸೀಮೆಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯ ಬರುತಿ್ತತು್ತ.
21 ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ಾಜವಸ್ತ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
್ರ
ಕುಳಿತು ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಾ್ಯ ಸ ಾಡಿದನು. 22 ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರು; “ಇದು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಧ ್ವನಿಯಲ್ಲ, ದೇವರ
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23

ಧ ್ವನಿಯೇ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
ಆ ಘನತೆಯನು್ನ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸದೆ, ಹೋದುದರಿಂದ
ಕತರ್ನ ದೂತನು ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಅವನನು್ನ ಬಡಿದನು; ಅವನು ಹುಳಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು.
24 ಆದರೆ ದೇವರ
25
ಾಕ್ಯ ವು ಹಬಿ್ಬ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದಿತು.
ಾನರ್ಬನು ಮತು್ತ ೌಲನು
ಾಡಬೇ ಾದ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.

13

ಸು ಾತೆರ್ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು ಾಡಿದ
ದಲನೆಯ ಪ್ರ ಾಣ (13:1, 14:28)
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆ
ಳಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ, ಬೋಧಕರೂ ಇದ್ದರು; ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ;
ಾನರ್ಬ, ನೀಗರನೆಂಬ ಸಿಮೆ
ೕನ, ಕುರೇನ್ಯ ದ ಲೂಕ್ಯ, ಾಮಂತ ಹೆರೋದನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಮೆನಹೇನ, ೌಲ ಇವರೇ. 2 ಇವರು ಕತರ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು;
“ ಾನು ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಕರೆದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ
ಅವರು ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿ ಆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
4 ಹೀಗೆ ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾಗಿ ಸೆಲೂ್ಯಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು; ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ
5 ಸಲಮೀಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನು
6 ಅವರು ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ
ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು.
ಾ ೕಸ್
ಎಂಬ ಊರಿನ ತನಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಯೂ, ಮಂತ್ರ ಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ‘ ಾರ್ಯೇಸು’
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕಂಡರು. 7 ಅವನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದ ಸೆಗ್ಯ ರ್ ೌಲನೆಂಬ
ಅಧಿಪತಿಯ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಅಧಿಪತಿಯು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದು್ದ, ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲನನು್ನ
ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇ ಪಟ್ಟ ನು. 8 ಆದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಎಲುಮನು (ಎಲುಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಾದಿಯೆಂದಥರ್) ಅವರನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದನು; ಅಧಿಪತಿಯು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡದಂತೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು. 9 ಆಗ ೌಲನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೌಲನು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ, 10 ಅವನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿನೋಡಿ; “ಸೈ ಾನನ ಮಗನೇ,
ೕಸದಿಂದಲೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ನೀತಿಗೂ ವಿರೋಧಿಯೇ, ನೀನು ಕತರ್ನ ನೇರ ಾದ
ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 11 ಇಗೋ, ಕತರ್ನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕೈ ಎತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ನೀನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಾಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡದೆ ಇರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬ ಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು; ಅವನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆ ಾರ ಕೊಡುವವರನು್ನ
12 ಅಧಿಪತಿಯು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಕತರ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡಿದನು.
ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ನಂಬುವವ ಾದನು.
1

ಪಿಸಿದ್ಯ ದ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬ
ತರು ಾಯ
ೌಲನೂ
ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ
ಾ ೕಸೂರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ
ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಪಂಫುಲ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪೆಗೆರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು;
ಾಕರ್ನೆಂಬ
ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 14 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಪೆಗೆರ್ಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಪಿಸಿದ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥ
ಇವುಗಳ ಾ ಾಯಣ ಾದ ಮೇಲೆ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಾಯಕರು; “ಸಹೋದರರೇ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕ
ಬುದಿ್ಧ ಾತೇ ಾದರೂ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 16 ಆಗ ೌಲನು ಎದು್ದ
ಕೈ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; 17 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೇ, ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಅವರನು್ನ ಪ್ರ ಬಲರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿ, ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ
13
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ಬರ ಾಡಿದನು.
ಾರು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, 19 ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಏಳು ಾಜ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ, ಆ ಜನರ
ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸು ಾರು ಾನೂರೈ ವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು
ಗತಿಸಿದವು. ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
21 ತರು ಾಯ ಅವರು ತಮಗೆ ಅರಸನು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದ
ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನ ಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
22 ಆ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾವೀದನನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅರಸನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಕ ಾಡಿ;
‘ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು, ಅವನು ನನ್ನ ಹೃ ದಯಕೆ್ಕ ಒಪು ್ಪವ ಮನುಷ ್ಯ ನು, ಅವನು
ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಿದನು.
23 “ಅವನ ಸಂ ಾನದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಆ ರಕ್ಷಕನೇ ಯೇಸು, ಆತನ ಆಗಮನಕೆ್ಕ
ದಲು
ೕ ಾನನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಾರಿದನು. 25
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಪೂರೈ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರಿಗೆ; ‘ನನ್ನ ನು್ನ
ಾರೆಂದು
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ಾನು ಆತನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ನು ಬರು ಾ್ತನೆ, ಆತನ ಾದರ ಯನು್ನ
ಬಿಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 “ಸಹೋದರರೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರೇ, ಮತು್ತ ನಿ
್ಮಂದಿಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳೇ,
27
ನಮಗೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಕ್ಯ ವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವವರೂ,
ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಆತನ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ ಾಯಣ ಾಗುವ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾತುಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಗ್ರ ಹಿಸದೆ, ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿ ಆ
ಾತುಗಳನೆ್ನೕ
ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 28 ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾರಣವೇನೂ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ, ಆತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 29 ಆತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ಆತನನು್ನ ಮರದ ಕಂಬದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
30 “ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನು. 31 ಮತು್ತ ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು; ಈಗ ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
32 “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ
ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾವು ನಿಮಗೆ ಾರುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ
ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ; 33 ‘ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು, ಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ
ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
34 “ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೊಳೆಯುವ
ಅವಸೆ್ಥಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವನಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ; ‘ ಾವೀದನಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಕೃ ಾವರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವು ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೇ’
ಎಂಬುದೆ. 35 ಅದಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಆತನು; ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನಿಗೆ ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ನೋಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು’ ಬೇರೊಂದು ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
36 “ ಾವೀದ ಾದರೋ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದ
ನಂತರ, ಸ ಾ್ತಗ ತನ್ನ ಪೂವರ್ಜರ ಬಳಿ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು, ಅವನ ದೇಹವು ಕೊಳೆಯುವ
ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿತು. 37 ಆದರೆ ದೇವರು ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ಯೇಸುವು ಕೊಳೆಯುವ
ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
38 “ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಾರೋಣ ಾಗಿತೆ್ತಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 39
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮೂಲಕ ನೀವು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ನೀತಿವಂತರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದರಿ.
ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ
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ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ನೀತಿವಂತರೆನಿಸಿ ಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದೇನಂದರೆ;
41 “ ‘ಎಲೈ, ತಿರ ಾ್ಕರ
ಾಡುವವರೇ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ, ಾಶ ಾಗಿಹೋಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆನು;
ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೂ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂಬುದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
42 ೌಲನೂ,
ಾನರ್ಬನೂ ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಬರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 43 ಸಭೆಯು ಮುಗಿದ ತರು ಾಯ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ, ದೈ ವಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು
ಅವರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸಿದರು.
44 ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಇಡೀ ಊರಿನವರು ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಬಂದರು. 45 ಆದರೆ ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತ್ಸರವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ೌಲನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂಷಣೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 46 ಆಗ
ೌಲನೂ, ಾನರ್ಬನೂ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡಿ; ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ದಲು ನಿಮಗೇ ಹೇಳುವುದು
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ; ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ಅ ಾತ್ರರೆಂದು ತೀಪುರ್
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. 47 ಾಗೆಯೇ
ಕತರ್ನು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ;
ನೀನು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವಂತೆ
ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದರು.
48 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನ್ಯ ಜನರು ಆ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು. ಮತು್ತ
ನಿತ್ಯ ಜೀವಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದರು. 49 ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವು ಆ ಸೀಮೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹಬು್ಬ ಾ್ತ ಬಂದಿತು. 50 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದ ಭಕೆ್ತಯ ಾದ ಕುಲೀನ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನೂ್ನ,
ಊರಿನ ಪ್ರ ಮುಖರನೂ್ನ, ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸಿ
ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಟ್ಟರು. 51 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಹತಿ್ತದ್ದ ಧೂಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಇಕೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 52 ಶಿಷ ್ಯ ಾದವರು ಸಂತೋಷಭರಿತರೂ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತರೂ
ಆಗಿದ್ದರು.
40 ಹೀಗಿರ
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ಇಕೋನ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬ
1 ಇಕೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರು ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಪೆ್ರ ೕರಣಾತ್ಮಕ ಾದ ಬೋಧನೆ ನೀಡಿ
ಾತ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಗಿ್ರ ೕಕರಲಿ್ಲಯೂ
ಬಹುಮಂದಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದರು. 2 ಆದರೆ ನಂಬದೆ ಹೋದ ಯೆಹೂದ್ಯರು,
3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಅನ್ಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಈ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ಬಹು ಾಲ ಅಲಿ್ಲದು್ದ ಕತರ್ನು ಅವರ ಕೈ ಯಿಂದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ
ನಡೆಯುವಂತೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಾ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟು್ಟ
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಆಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಎರಡು ಾಗ ಾದರೂ; ಕೆಲವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಕ್ಷದವ ಾದರು, ಕೆಲವರು ಅ ಸ್ತಲರ ಪಕ್ಷದವ ಾದರು. 5 ಅನ್ಯ ಜನರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾಗ, 6 ಅ ಸ್ತಲರು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಲುಕ ೕನ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ
ದೆಬೆರ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಗೂ, 7 ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೀಮೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು.
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ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ಲುಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ

ಲುಸ್ತ ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ಅವನು
ಹುಟು್ಟಕುಂಟ ಾಗಿದು್ದ, ಅದುವರೆಗೂ ನಡೆಯ ಾರದೆ ಇದ್ದವನು. 9 ೌಲನು ಆಡುವ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಅವನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ೌಲನು ಅವನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ ಾಸಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದು;
10 “ನಿನ್ನ ಾಲೂರಿ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ನಿಂತುಕೋ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವ ನಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಾರಿ ನಡೆ ಾಡಿದನು.
11 ೌಲನು
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರು ನೋಡಿ; “ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ ್ಯರ ರೂಪದಿಂದ
ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಬಂದರು” ಎಂದು ಲುಕ ೕನ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಕೂ ಾಡಿದರು. 12 ಾನರ್ಬನನು್ನ
‘ ೌ್ಯ ಸ್’ ದೇವರೆಂತಲೂ* ೌಲನು ಪ್ರ ಮುಖ ಾಷಣ ಾರ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ‘ಹೆಮೆರ್’ ದೇವರೆಂತಲೂ
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 13 ಊರ ಮುಂದಿದ್ದ ೌ್ಯ ಸ್ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಯು ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ,
ಹೂವಿನ ಾರಗಳನೂ್ನ ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅ
ಸ್ತಲ ಾದ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಜನರ
ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಹೀಗೆಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು; 15 “ಜನರೇ, ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ
ಾಡುತಿ್ತೕರೀ?
ಾವೂ ಮನುಷ ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಸ್ವ ಾವವುಳ್ಳವರು. ನೀವು ಈ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಡಿದ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾರಿಹೇಳುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ಗತಿಸಿಹೋದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೋಚಿದ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟ ನು. 17 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಸಿ್ತತ ್ವವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸುಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಾ
ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಯನೂ್ನ ಸ ಾಲಕೆ್ಕ, ಸುಗಿ್ಗ ಾಲಗಳನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಆ ಾರ
ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಉಪ ಾರ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದವನು ಆತನೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 18 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು ತಮಗೆ
ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುವುದನು್ನ ತಡೆಯಲು ಆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
19

ತರು ಾಯ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಿಂದಲೂ, ಇಕೋನ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು, ಜನರನು್ನ
ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು, ಅವನು ಸತ್ತನೆಂದು ಾವಿಸಿ ಊರಹೊರಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಎಳೆದು ಾಕಿದರು. 20 ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಊರೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.
21

ೌಲನು ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ಅಂತಿ

ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದು್ದ

ಮರುದಿನ ೌಲನು, ಾನರ್ಬನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ದೆಬೆರ್ಗೆ ಹೊರಟನು. ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಅವರು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ ಅನೇಕರನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಲುಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ, ಇಕೋನ್ಯಕೂ್ಕ,
ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೂ್ಕ ಬಂದರು. 22 ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲರಿ ಎಂದು
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಾವು ಬಹು ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಾಳಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದೊಳಗೆ ಸೇರಬೇ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ತಿ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಭೆಗೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು. ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದ ಕತರ್ನಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 24 ತರು ಾಯ ಪಿಸಿದ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಾದು ಪಂಫುಲ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು, 25 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಪೆಗೆರ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾರಿದ
ಮೇಲೆ ಅ ಾಲ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ವನು್ನ
ತಲುಪಿದರು. 26 ಅವರು ಈವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ
ದಲು ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟದು್ದ ಈ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೇ. 27 ಅಲಿ್ಲ ಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ದೇವರು ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ
*
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ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ, ಆತನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗಿಲು ತೆರೆದದ್ದನೂ್ನ ವಿವರ ಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 28 ತರು ಾಯ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ತಂಗಿದ್ದರು.

15
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಸಭೆಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆ
ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು; “ನೀವು
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗ ಾರದು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಅವರೊಂದಿಗೆ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಚಚೆರ್ಯೂ
ಮ ಾ ವಿ ಾದವೂ ಉಂಟಾ ಾಗ ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೌಲ, ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರ ಮತು್ತ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಸಹೋದರರು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 3 ಆದುದರಿಂದ ಸಭೆಯವರು ಅವರನು್ನ ಾಗ ಕಳುಹಿಸಲು, ಅವರು
ಯಿನಿಕೆ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳನು್ನ ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅನ್ಯ ಜನರು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರು. 4 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯವರೂ ಅ ಸ್ತಲರೂ ಸಭೆಯ
ಹಿರಿಯರೂ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ದೇವರು ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯ ಮತದವರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ; “ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಕು, ಮತು್ತ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 6 ಅ ಸ್ತಲರೂ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಬಂ ಾಗ, ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹು ವಿ ಾದವು ನಡೆದ ಮೇಲೆ
ಪೇತ್ರ ನು ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆ;
7 “ಸಹೋದರರೇ, ಅನ್ಯ ಜನರು ನನ್ನ
ಾಯಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಬೇಕೆಂದು
ದೇವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 8 ಮತು್ತ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನೋ ಾಗೆಯೇ
ಅವರಿಗೂ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ ಕೊಟ್ಟ ನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನಮಗೂ, ಅವರಿಗೂ ಏನೂ ಭೇದ ಾಡದೆ
ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ, ಾ ಾಗಲಿ ಹೊರ ಾಗದ ನೋಗವನು್ನ ನೀವು ಶಿಷ ್ಯರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಾಕಿ ದೇವರನು್ನ
ಪರೀ ಸುವುದು ಏಕೆ? 11 ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವೆವೆಂಬು ಾಗಿ
ನಂಬುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ; ಾಗೆಯೇ ಅವರೂ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಗುಂಪುಸೇರಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಾನರ್ಬನೂ ೌಲನೂ ತಮ್ಮ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರು ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ವಿವರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದರು. 13 ಅವರು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾಕೋಬನು
ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
14 “ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ದೇವರು
ದಲು ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ
ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಅವರೊಳಗಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಜೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧವನು್ನ ಸಿಮೆ
ೕನನು
ವಿವರಿಸಿದನಷೆ್ಟ. 15 ಇದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳೂ ಒಪು ್ಪತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ;
16 “ ‘ಇ ಾದ ಮೇಲೆ
ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಾವೀದನ ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವ ಗು ಾರವನು್ನ ಪುನಃ
ಕಟು್ಟವೆನು.
ಾಳು ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿ
1

ಸುಭದ್ರ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
17 ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರು
ಅಂದರೆ ದೇವಜನರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂ
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ಕತರ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವರು ಎಂದು
18 ಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಕತರ್ನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
19 “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯ ಏನೆಂದರೆ; ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸ ಾರದು. 20 ಆದರೆ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ಾದರವನೂ್ನ, ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ
ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ ವಿಜಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಾವು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆ
ೕಣ ಎಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 21 ಏಕೆಂದರೆ ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವವರು ಇ ಾ್ದರೆ; ಅದು ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವೂ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಯಣ ಾಗುತ್ತದ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಆಗ ಅ
ಸ್ತಲರೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಸವರ್ಸಭೆಯ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಆದ ಾರಣ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಾಸರ್ಬ್ಬ ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೂದನನೂ್ನ,
ಸೀಲನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, 23 ಅವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ಸಹೋದರರೂ, ಅ ಸ್ತಲರೂ
ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೂ, ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ, ಸಿರಿಯ, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯ ಜನರೊಳಗಿಂದ
ಸಹೋದರ ಾದವರಿಗೂ ಾಡುವ ವಂದನೆ;
24 “ನ
್ಮಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಲವರು ನಮಿ್ಮಂದ ಾವ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ ತಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ,
25 ಾವು ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಜೀವದ ಹಂಗನು್ನ
ತೊರೆದವ ಾದ, 26 ನಮ್ಮ ಪಿ್ರ ಯ ಾನರ್ಬ ೌಲರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದು
27 ಆದುದರಿಂದ ಯೂದನನೂ್ನ,
ಯುಕ್ತವೆಂದು ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮ ನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆವು.
ಸೀಲನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಅವರು ಾವು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಯಿ ಾತಿನಿಂದಲೂ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 28 ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ, ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ, ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ
ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ, ಅನೈ ತಿಕತೆಯನೂ್ನ ವಿಸಜಿರ್ಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 29 ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಹೊರೆಯನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ ಾರದೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೂ ನಮಗೂ ಹಿತ ಾಗಿ ತೋರಿತು; ನೀವು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ
ಇವುಗಳ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು. ಶುಭ ಾಗಲಿ.”
30 ಹೀಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಪತ್ರ ವನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 31 ಅವರು ಓದಿ ಅದರಿಂದ ಧೈ ಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
32 ಯೂದನೂ, ಸೀಲನೂ ಾವೇ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಸಹೋದರರನು್ನ ಅನೇಕ
ಾತುಗಳಿಂದ
ಉತೆ್ತೕಜಿಸಿ ದೃ ಢಪಡಿಸಿದರು. 33 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಹೋದರರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 34 ಆದರೆ ಸೀಲನಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು. 35 ಆದರೆ ೌಲನೂ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನೂ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತು ಬೇರೆ
ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವೆಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು ಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರ ಾಣ (15:36, 18:22)
ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಾನರ್ಬನಿಗೆ; “ ಾವು ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾರಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರು ಹೇಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ನೋಡೋಣ ಾ” ಎಂದು
37 ಅದಕೆ್ಕ
ಹೇಳಿದನು.
ಾನರ್ಬನು
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನನು್ನ 38 ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ೌಲನು; ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಾರದೆ ಪಂಫುಲ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಸಿದನು. 39 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತೀವ್ರ ಾದ ಾ ಾ್ವದವುಂಟಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಗಲಿದರು.
ಾನರ್ಬನು
ಾಕರ್ನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 40 ೌಲನು ಸೀಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸಹೋದರರಿಂದ ಕತರ್ನ ಕೃ ಾಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ 41 ಹೊರಟು ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಕಿಲಿಕ್ಯ
ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಸಭೆಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿದನು.
36
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ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
1 ಅನಂತರ ಅವನು ದೆಬೆರ್ಗೂ, ಲುಸ್ತ ಕೂ್ಕ ಬಂದನು. ಲುಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ತಿ
ಥೆಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯ ನಿದ್ದನು.
್ರ
್ರ
ಅವನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಮಗನು. ಅವನ ತಂದೆ ಗಿ್ರ ೕಕನು. 2 ಅವನು
ಲುಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ, ಇಕೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಸಹೋದರರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವನು.
3 ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರಬೇಕೆಂದು
ೌಲನು ಅಪೇ ಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಗಿ್ರ ೕಕನೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ
ಸಂಗತಿ ಾಗಿತು್ತ. 4 ಬಳಿಕ ಅವರು ಊರೂರುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ಸ್ತಲರೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. 5 ಸಭೆಗಳು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗು ಾ್ತ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ
ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದವು.
ೌಲನಿಗೆ ಬಂದ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ ಕರೆ
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ತಡೆದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಫು್ರ ಗ ್ಯ,
ಗ ಾತ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಾದುಹೋಗಿ, 7 ಮೂಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ, ಬಿಥೂನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ
8 ಆಗ
ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿದರು.
ಅಲಿ್ಲಯೂ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮ ನು ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
9 ಆ
ಅವರು ಮೂಸ್ಯ ದ ಮು ಾಂ ಾರ ಾಗಿ ತೊ್ರ ೕವಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಾತಿ್ರ
ೌಲನಿಗೆ ಒಂದು
ದಶರ್ನ ಾಯಿತು, ಏನೆಂದರೆ, ಮಕೆದೋನ್ಯ ದೇಶದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ನಿಂತುಕೊಂಡು; “ನೀನು
ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಾಟಿ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ನಮಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು” ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
10 ಅವನಿಗೆ ಆ ದಶರ್ನ ಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೂಡಲೆ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗುವ
ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿದೆವು. 11 ಾವು ತೊ್ರ ೕವದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನೆಟ್ಟ ಗೆ ಸ
ಾ್ರಕೆಗೆ ಬಂದು
ಮರುದಿನ ನೆ ಾ ಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯನು್ನ ತಲುಪಿದೆವು.
6

ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲ ಲುದ್ಯಳ ಮನಃಪರಿವತರ್ನೆ
ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಎಂಬುದು ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಪಟ್ಟಣ, ಇದು ರೋ ಾಪುರದವರ ಒಂದು ಪ್ರ ಾಸ
ಾ್ಥನವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಾಲ ಇದೆ್ದವು. 13 ನದೀತೀರದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾತ ಾಡಿದೆವು. 14 ನಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರಲಿ್ಲ
ಲುದ್ಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಧೂಮ್ರ (ನೇರಳೆ) ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಾರುವವಳೂ, ಥುವತೈ ರ
ಎಂಬ ಊರಿನವಳೂ, ದೈ ವಭಕ್ತಳೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ೌಲನು ಹೇಳುವ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
15 ಆಕೆಯೂ, ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರೂ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಕತರ್ನು ಆಕೆಯ ಹೃ ದಯವನು್ನ ತೆರೆದನು.
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಆಕೆ; “ಕತರ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವಳೆಂದು ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು” ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದಳು.
12

ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

16 ಬಳಿಕ

ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ನಡೆಯುವ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾವು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಾರುಡ ಾತಿ

ಾದ* ಒಬ್ಬ ಾಸಿಯು

ನಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳು ಕಣಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಬಹು ಆ ಾಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
17 ೌಲನೂ, ಾವೂ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು; “ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ
ದೇವರ ಸೇವಕರು; ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. 18 ಅನೇಕ
ದಿನ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ೌಲನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವ ಳಗಿದ್ದ
*

16:16 ಭವಿಷ ್ಯ ಹೇಳುವ ದು ಾತ್ಮ ವುಳ್ಳ ಹೆಣು್ಣಮಗಳು
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ದು ಾತ್ಮಕೆ ;್ಕ “ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಎಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.
19

ಅವಳ ಯಜ ಾನರು ತಮ್ಮ ಆ ಾಯದ ನಿರೀ ತಪಿ್ಪತ ಾ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ೌಲನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಸೀಲನನೂ್ನ ಹಿಡಿದು ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 20 ಅವರನು್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಂದು; “ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕದಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
21 ಇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದು್ದ ರೋಮನ್ನ ಾದ
ಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಚರಿಸ ಾರದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಅಂದರು. 22 ಆಗ ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಎದ್ದರು. ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು; ಇವರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಹರಿದು, ತೆಗೆದು, ಛಡಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟರು. 23 ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೊಡೆತಗಳನು್ನ ಹೊಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗೆ ಾಕಿಸಿ,
ಇವರನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಸೆರೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದರು. 24 ಅವನು ಇಂ ಾ
ಅಪ್ಪ ಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಅವರ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ
ಾಕಿ ಬಿಗಿಸಿದನು.
ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

25

ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ೌಲನೂ
ಮತು್ತ
ಸೀಲನೂ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ
ದೇವರಿಗೆ
26 ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಮ ಾಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು; ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಕದಲಿದವು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಕದಗಳೆ ಾ್ಲ
ತೆರೆದವು, ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 27 ಸೆರೆಯ ಯಜ ಾನನು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಕದಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಓಡಿಹೋದರೆಂದು ಾವಿಸಿ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 28 ಆದರೆ ೌಲನು ಮ ಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಅವನಿಗೆ; “ನೀನೇನೂ
ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಆಗ ಅವನು; ದೀಪ
ತರಬೇಕೆಂದು ಕೂಗಿ ಒಳಕೆ್ಕ ಾರಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರ ಮುಂದೆ ಆಡ್ಡಬಿದ್ದನು.
30 ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು; “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ,
ಾನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು?” ಕೇಳಲು, 31 ಅವರು; “ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು, ಆಗ
ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 32 ಅವನಿಗೂ,
ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾತಿ್ರ ಯ ಅದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಕೂಡಲೆ ಾನೂ ತನ್ನವರೆಲ್ಲರ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 34 ತರು ಾಯ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಊಟ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು; “ಆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು” ಎಂದು ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 36 ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು ಈ ಾತನು್ನ ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ; “ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
37 ಅದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೌಲನು; “ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಾಡದೆ
ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗೆ ಾಕಿಸಿದರು;
ಈಗ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತರೋ?
ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಕೂಡದು; ಅವರೇ
ಬಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರದುಕೊಂಡುಹೋದರೆ ಸರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರರು ಎಂಬ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು. 39 ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು; ನೀವು ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 40 ಆಗ
ಅವರು ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಲುದ್ಯಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಹೋದರರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ
ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
35
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ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರು ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಂಫಿ ಲಿ ಮತು್ತ ಅ ಲೋನ್ಯ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಸ ಾಮಂದಿರವಿತು್ತ. 2 ೌಲನು
ತನ್ನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಾದಿಸಿ, 3 ಆ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ; ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ಸತು್ತ,
ಎದು್ದ ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯ ವೆಂತಲೂ “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ಆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂತಲೂ”
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು. 4 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ ದೈ ವಭಕ್ತ ಾದ ಗಿ್ರ ೕಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಮುಖ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರೂ ಒಡಂಬಟು್ಟ ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
5 ನಂಬದಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುವ ಕೆಲವು ಪುಂಡರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸಿ ಊರಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಸಭೆ ಎದುರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ
ಾಸೋನನ ಮನೆಯನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು. 6 ಅವರು
ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರು
ಾಸೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಊರಿನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; “ಲೋಕವನು್ನ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ
ಾಡಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು
ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 7
ಾಸೋನನು ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವೆಂಬ
ಬೇರೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು. 8 ಪಟ್ಟಣದವರು ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಳವಳಪಟು್ಟ
9
ಾಸೋನ
ದ ಾದವರಿಂದ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರು ಾಯ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
1
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ಆ ಸಹೋದರರು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಬೆರೋಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11 ಆ ಸಭೆಯವರು ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಇವರು ಹೇಳುವ
ಾತು ೌದೋ ಅಲ್ಲ ೕ ಎಂದು
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಾಸ್ತ ್ರ ಗ ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗಿಂತ
ಸದು್ಗಣವುಳವ ಾಗಿದ್ದರು. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಕುಲೀನ ಾದ ಅನೇಕ ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು
ನಂಬಿದರು. 13 ಆದರೆ ೌಲನು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವು ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದು ಜನರ
14 ಕೂಡಲೇ ಸಹೋದರರು
ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಚೋದಿಸಿ ಕದಡಿದರು.
ೌಲನನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ
ತನಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಸೀಲನೂ, ತಿ ಥೆಯನೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು.
15 ೌಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಅವನನು್ನ ಅಥೇನೆಯವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಸೀಲನನೂ್ನ,
ತಿ ಥೆಯನನೂ್ನ ಭೇಟಿ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಬೇಗ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ೌಲನಿಂದ
ಹೊಂದಿ ಹೊರಟುಬಂದರು.
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ೌಲನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥೇನೆಯಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ
17 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ವಿಗ್ರ ಹಗಳೇ ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಆತ್ಮ ವು ಕುದಿಯಿತು.
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿದಿನ
ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬಂದವರ ಸಂಗಡಲೂ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಪಿಕೂರಿಯನ್ನರು, ಸೊ್ತೕಯಿಕರು
ಎಂಬ ತತ್ವವಿಚಾರಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಚಚೆರ್ ಾಡಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು; “ಈ
ಾಚಾಳಿ ಏನು ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ?”
ಅಂದರು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವರೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಾರುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ; “ಇವನು ಅನ್ಯ ದೇಶದ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರು ಾ್ತನೆಂದು” ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. 19 ಅವರು ಅವನನು್ನ
16
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ಹಿಡಿದು ಅರಿ
ಾಗಕೆ್ಕ* ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; “ನೀನು ಹೇಳುವ ಈ ಹೊಸ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? 20 ಅಪೂವರ್ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ; ಆದ ಾರಣ
ಅದೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಅಪೇ ಯಿದೆ” ಅಂದರು. 21 ಅಥೇನೆಯರೂ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಪರಸ್ಥಳದವರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದನೂ್ನ, ಕೇಳುವುದನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ
ಾವುದಕೂ್ಕ ಸಮಯ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
22 ೌಲನು ಅರಿ
ಾಗದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ಅಥೇನೆಯ ಜನರೇ,
ನೀವು ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ಅತಿ ದೈ ವಭಕಿ್ತವಂತರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ. 23 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವ ಾ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನೋಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವು
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿತು್ತ; ಅದರ ಮೇಲೆ ‘ತಿಳಿಯದ ದೇವರಿಗೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ; ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಾವುದನು್ನ
ತಿಳಿಯದೆ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳಿರಿ ಅಂದನು.
24 “ಜಗತ್ತನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳನೂ್ನ, ಉಂಟು ಾಡಿದ ದೇವರು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ
ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವನಲ್ಲ; 25 ಾನೇ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವ ಾ್ವ ಸ
ಾಗೂ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಡುವವ ಾಗಿರ ಾಗಿ
26 ದೇವರು ಒಬ್ಬ
ಕೊರತೆಯಿದ್ದವನಂತೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಸೇವೆಹೊಂದುವವನೂ ಅಲ್ಲ.
ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ, ಅವರವರು ಇರತಕ್ಕ ಾಲಗಳನೂ್ನ ಾಗು ಅವರವರ
ನಿ ಾಸಗಳ ಮೇರೆಗಳನೂ್ನ ನಿಷ ್ಕಷಿರ್ಸಿ ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರನು್ನ ಇರಿಸಿ, 27 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು
ತಡ ಾಗಿ ಾದರೂ ತನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂ ಾರೇನೋ ಎಂದು ತನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕುವವರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಗೂ ದೂರ ಾದವನಲ್ಲ. 28 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಾವು ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ,
ಚಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಇರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕವಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ‘ ಾವು ಆತನ ಸಂ ಾನದವರೇ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
29 “ ಾವು ದೇವರ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ್ಯ ಯಿಂದಲೂ,
ಕಲ್ಪ ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೆತಿ್ತರುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಸ ಾನವೆಂದು ಾವು ಾವಿಸ ಾರದು. 30 ಆ
ಆ ಾನದ ಾಲಗಳನು್ನ ದೇವರು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ಾದರೋ ಆತನು ಾಲು್ಕ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 31 ಏಕೆಂದರೆ,
ಆತನು ನಿಷ ್ಕಷೆರ್ ಾಡಿದ ಪುರುಷನ ಕೈ ಯಿಂದ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ನಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೃ ಾ್ಟಂತವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
32 ಸತ್ತವರು ಎದು್ದಬರುವ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಕೆಲವರು ೌಲನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿದರು, ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು; “ನೀನು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು.
33 ಹೀಗಿರಲು ೌಲನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. 34 ಕೆಲವರು ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನಂಬಿದರು; ನಂಬಿದವರಲಿ್ಲ ಅರಿ
ಾಗದ ಸಭೆಯವ ಾದ ದಿ
ನುಸ್ಯ ನೂ, ಾಮರಿಯೆಂ ಾಕೆಯೂ
ಾಗು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರೂ ಇದ್ದರು.
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1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ
2
ೌಲನು ಅಥೇನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಂತದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಅಕಿ್ವಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ರೋ ಾಪುರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ೌ್ಲದಿಯ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯು ಆ ವಿಧಿಸಿದ ಾರಣ ಅಕಿ್ವಲನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ
ದಲೇ ಇ ಾಲ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 3 ೌಲನು ಅವರ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಾನೂ, ಅವರೂ ಒಂದೇ ಕಸುಬಿನವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವರೊಂದಿಗೆ
*

17:19 ಅಂದರೆ, ಹಿರೀಸಭೆಯು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ.
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ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು; ಗು ಾರ ಾಡುವುದು ಅವರ ಕಸು ಾಗಿತು್ತ.
ಅವನು ಪ್ರ ತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವೂ
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಚಚಿರ್ಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಗಿ್ರ ೕಕರನೂ್ನ ಒಡಂಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
5 ಸೀಲನೂ ಮತು್ತ ತಿ
ಥೆಯನೂ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ೌಲನು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಖಚಿತ ಾಗಿ
ಾ ಹೇಳಿದನು. 6 ಅವರು ಎದುರಿಸಿ, ದೂಷಿಸ ಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ;
“ನಿಮ್ಮ ಾಶನಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಹೊಣೆ. ಾನು ಶುದ್ಧನು. ಾನು ಇಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 7 ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿದ್ದ ತೀತ ಯುಸ್ತನೆಂಬುವನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಅವನ ಮನೆಯು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 8 ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ ್ಪ ನು
ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನು. ಮತು್ತ ಕೊರಿಂಥದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು
ೌಲನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿ ಾ್ವ ಸವಿಟು್ಟ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಕತರ್ನು ಾತಿ್ರ
ೌಲನಿಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಟು್ಟ; “ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ; ಆದರೆ ಸುಮ್ಮ ನಿರದೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುತ್ತಲೇ ಇರು,
10 ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಾರೂ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ
ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅವನು ಒಂದು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆ ಜನರಿಗೆ
ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
12 ಗಲಿ್ಲ
ೕನನು ಅ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿರಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟ ಗಿ ೌಲನ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು; 13 “ಇವನು ದೇವರನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು” ದೂರುಹೇಳಿದರು. 14 ೌಲನು
ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಗಲಿ್ಲ
ೕನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ; “ಎಲೈ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಅ ಾ್ಯಯವು,
ದುಷ ್ಕಮರ್ವು ಇಂಥದೇ ಾದರೂ ಇದ್ದಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು
15 ಆದರೆ ನೀವು
ಾ್ಯಯವೇ.
ಾಡುವ ವಿ ಾದವು ಬೋಧನೆಯನೂ್ನ, ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೂ್ನ ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಂತೂ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 16 ಅವರನು್ನ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. 17 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಾದ ಸೋಸೆ್ಥನನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡೆದರು. ಗಲಿ್ಲ
ೕನನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
18 ೌಲನು ಇನು್ನ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಾಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನಂತರ ಸಹೋದರರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಣೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತನಗೆ ದೀ ಇದು್ದದರಿಂದ ಕೆಂಖೆ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೊರಟರು. 19 ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವರನು್ನ
ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ, ಾನು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಾದಿಸಿದನು. 20 ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ, 21 “ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ
ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆಂದು” ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅನಂತರ
ಎಫೆಸದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಕೈ ಸರೈ ಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು, 22 ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆಯನು್ನ
ವಂದಿಸಿ ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
4

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು ಾಡಿದ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರ ಾಣ (18:23, 21:17)
ೌಲನು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ಇದು್ದ ಪುನಃ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ಗ ಾತ್ಯ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಫು್ರ ಗ ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರ ಾಡು ಾ್ತ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿದನು.
24 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರ ಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಅ
ಲೊ್ಲೕಸನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ನು ಎಫೆಸಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವನು ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವುಳ್ಳವನೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೀಣನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 25 ಅವನು
ಕತರ್ನ ಾಗರ್ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆಸಕ್ತ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
ೕ ಾನನು
ಾಡಿಸಿದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ
ಾತ್ರ ಬಲ್ಲವ ಾದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 26 ಅವನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
23
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ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನೂ ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. 27 ಆ ಮೇಲೆ
ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಮನ ಾ್ಸ ಾಗ ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಇವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು. 28 ಅವನು ಹೋಗಿ
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಲ ಾಗಿ ಈ
ವಿಷಯವನು್ನ ರುಜು ಾತುಪಡಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

19

ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೌಲನು ಮಲೆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು; 2 “ನೀವು ನಂಬಿ ಾಗ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿರೋ?” ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ; “ಇಲ್ಲ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವು ಉಂಟೆಂಬುದನೆ್ನೕ ಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ”
ಅಂದರು. 3 ಅವನು; “ನೀವು ಏನನು್ನ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು;
“
ೕ ಾನನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು” ಅಂದರು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು;
“
ೕ ಾನನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಬರುವ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 5 ಅವರು ಆ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 6 ೌಲನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕೈ ಗಳನಿ್ನಡಲು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬಂದನು; ಅವರು ಾ ಾ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡಿದರು,
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 7 ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು.
8 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು, ಾದಿಸು ಾ್ತ ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸು ಾ್ತ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡಿದನು.
9 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಒಡಂಬಡದೆ ಗುಂಪುಕೂಡಿದ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಈ
ಾಗರ್ವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿ ತುರನ್ನ
10 ಇದು ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೂ
ಎಂಬುವನ ತಕರ್ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಾದಿಸಿದನು.
ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಗಿ್ರ ೕಕರೂ, ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಕೇಳಿದರು.
11 ದೇವರು
ೌಲನ ಕೈ ಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ,
12 ಜನರು ಅವನ ಮೈ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೈ ವಸ್ತ ಗಳನೂ್ನ, ರು ಾಲುಗಳನೂ್ನ ತಂದು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ
್ರ
ಾಕಲು ಅವರ ರೋಗಗಳು ಾಸಿ ಾದವು, ದು ಾತ್ಮ ಗಳೂ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. 13 ದು ಾತ್ಮ ಗಳನೂ್ನ
ಬಿಡಿಸುವವರೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇಶಸಂಚಾರಿಗ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿದ್ದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದು ಾತ್ಮ
ಪೀಡಿತರ ಮೇಲೆ; “ ೌಲನು ಾರುವ ಯೇಸುವಿನ ಆಣೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ
ಪ್ರ
ೕಗ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು. 14 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕ ಸೆ್ಕೕವನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ನ ಏಳು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳೂ ಾಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಆದರೆ ದು ಾತ್ಮ ವು ಅವರಿಗೆ; “ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತು ನನಗುಂಟು,
ೌಲನನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು, ಆದರೆ ನೀವು
ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿತು; 16 ಮತು್ತ ದು ಾತ್ಮ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಬಿದು್ದ, ಅವರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಸದೆಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಯಗೊಂಡು
ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಆ ಮನೆ
ಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. 17 ಈ ಸಂಗತಿಯು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ, ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೂ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತ ಾದರು. ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಿಗೆ ಬಂದಿತು. 18 ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ಬಂದು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಟ ಮಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ತಮ್ಮ
ಾಟಮಂತ್ರ ಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತಂದು, ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವುಗಳ
1
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ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಾನು ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ
ೕಚಿಸಿ; “ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ರೋ ಾಪುರವನು್ನ ಸಹ ನೋಡಬೇಕೆಂದು” ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಅವನು ತನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವರಲಿ್ಲ
ಇಬ್ಬ ಾದ ತಿ ಥೆಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎರಸ್ತನನೂ್ನ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಾನು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಾಲ ತಂಗಿದನು.
ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದಂಗೆ

23 ಆ

ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಾಗರ್ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬಹಳ ಗಲಭೆ ಹುಟಿ್ಟತು. 24 ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇಮೇತಿ್ರ ಯನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಅತೆರ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯಂತೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಗುಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ಆ ಕಸುಬಿನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಾಭವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಅವನು ಅವರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಆ ಕಸುಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸದವರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ; “ಜನರೇ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ
ನಮಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. 26 ಆದರೆ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾಡಿದ ಮೂತಿರ್ಗಳು
ದೇವರುಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಆ ೌಲನು ಹೇಳಿ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
27 ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದೊ್ಯ ೕಗಕೆ್ಕ ಕುಂದು ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಅತೆರ್ಮೀ ಮ ಾದೇವಿಯ ದೇವ ಾ್ಥನವು
ಗಣನೆಗೆ ಾರದೆಹೋಗುವ ಾಗೆಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯೂ, ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಪೂಜಿಸುವ ಈ ದೇವಿಯ
ವೈ ಭವಕೆ್ಕ ಾನಿಬರುವ ಾಗೆ ಗಂ ಾಂತರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು” ಹೇಳಿದನು.
28 ಅವರು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು; “ಎಫೆಸದವರ ಅತೆರ್ಮೀದೇವಿ ಮ ಾದೇವಿ”
ಎಂದು ಅಭರ್ಟಿಸಿದರು. 29 ಆಗ ಊರಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಯಿತು. ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ೌಲನಿಗೆ
ತೆಯವ ಾಗಿದ್ದ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ ಾಯನನೂ್ನ, ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನನೂ್ನ ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಾಟಕ ಾಲೆ
ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರು. 30 ೌಲನು ಜನರೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನನು್ನ
31
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ; ನೀನು ಾಟಕ ಾಲೆ
ಳಗೆ ಹೋಗ ಬೇಡ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
32

ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಗೊಂದಲವೆದಿ್ದತು, ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಕೂ ಾಡಿದರೆ ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು
ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಹುಜನರಿಗೆ ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಾರಣವು ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
33 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ನನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ನೂಕಲು, ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ನು ಕೈ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 34 ಆದರೆ ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯ ನೆಂದು ತಿಳಿ ಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ; “ಎಫೆಸದವರ ಅತೆರ್ಮೀದೇವಿ ಮ ಾದೇವಿ”
ಎಂದು ಎರಡು ಘಂಟೆ ಹೊತು್ತ ಕೂಗಿದರು.
35 ಕೊನೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಯಜ ಾನನು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿ; “ಎಫೆಸದವರೇ, ಎಫೆಸ
ಪಟ್ಟಣದವರು ಅತೆರ್ಮೀ ಮ ಾದೇವಿಯ ದೇವ ಾ್ಥನಕೂ್ಕ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಮೂತಿರ್ಗೂ,
ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಾವನಿ ಾ್ದನೇ? 36 ಈ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಂದಲೂ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಾಂತಿಯಿಂದಿರಬೇಕು; ದುಡುಕಿ ಏನೂ
ಾಡ ಾರದು.
37 ನೀವು ಹಿಡಿದುತಂದಿರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳತನ
ಾಡುವವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವಿಯನು್ನ
ದೂಷಿಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ. 38 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಮೇತಿ್ರ ಯನಿಗೂ ಅವನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರಿಗೂ
ಾವನ ಮೇ ಾದರೂ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಗಳುಂಟು, ಅಧಿಪತಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ,
ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 39 ಏ ಾದರೂ ಹೆಚು್ಚ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇ ಾದರೆ ಅದು ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 40 ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆದ ಜನರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದಂಗೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು. ಈ
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ಹೇಳಿದನು. 41 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
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ಮಕೆದೋನ್ಯ ಾಗು ಗಿ್ರ ೕಸ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
1 ಗದ್ದಲವು ನಿಂತ ತರು ಾಯ ೌಲನು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ತೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. 2 ಆ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಯವರನು್ನ ಅನೇಕ
ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸಿ ಗಿ್ರ ೕಸ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 3 ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ
ಸಿರಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ
4 ಪುರ್ರ ನ ಮಗ ಾದ ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಪತ್ರ ನೂ,
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು.
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಲಿ್ಲ ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನೂ, ಸೆಕುಂದನೂ ದೆಬೆರ್ಪಟ್ಟಣದ ಾಯನೂ, ತಿ ಥೆಯನೂ,
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯವರಲಿ್ಲ ತುಖಿಕನೂ, ತೊ್ರ ಫಿಮನೂ, ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ವರೆಗೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು.
5 ಅವರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತೊ್ರ ೕವದಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು 6 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ*
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನು್ನ ಪೂರೈ ಸಿದ ಮೇಲೆ ಾವು ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಐದು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ತೊ್ರ ೕವದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೇರಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ತಂಗಿದೆ್ದವು.
7 ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವು ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವ ನಿಯಮ ಾ್ಕಗಿ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ೌಲನು
ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಂತಹ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಾಡಿದನು. ಮರುದಿನ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯವರೆಗೂ ಉಪ ಾ್ಯ ಸವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 8 ಾವು ಕೂಡಿದ್ದ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ದೀಪಗಳಿದ್ದವು. 9 ಯೂತಿಖನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನು ಕಿಟಿಕಿಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಾಢನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ ತೂಕಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಬೋಧನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ ಆ
ೌವನಸ್ಥನು
ಾಢ ಾದ ನಿದೆ್ರ ಯಿಂದ ತೂಕಡಿಸಿ ಮೂರನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟ ನು; ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಲು
ಹೋ ಾಗ ಅವನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು. 10 ಆದರೆ ೌಲನು ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು; “ಗೋ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ಅವನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆಗ ಅವನು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು ಊಟ ಾಡಿ ಬಹಳ ಹೊತು್ತ ಬೆಳ ಾಗುವ ತನಕ
ಾತ ಾಡಿ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 12 ಅವರು ಜೀವಿತ ಾದ ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು.
ೌಲನು ಮಿಲೇತ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ
13 ಾವು
ದಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸೊ್ಸ ಸಿನಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಹತಿ್ತಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆವು. ೌಲನು ಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾನು ಾಲುನಡಿಗೆ ಾಗಿ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದ್ದನು. 14 ಅಸೊ್ಸ ಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂ ಾಗ ಾವು
ಅವನನು್ನ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿತಿಲೇನೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟೆವು. 15 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಮರುದಿನ ಖೀ
ಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು ಅದರ ಮರುದಿನ ಾ ಸಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದೆವು.
ಮರುದಿನ ಮಿಲೇತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. 16 ೌಲನು ತನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ಅವಸರಪಡು ಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ೌಲನು ಎಫೆಸ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಾತು
ಅವನು ಮಿಲೇತದಿಂದ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರಿಸಿದನು.
18 ಅವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ ಾನು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲಿಟ್ಟ
ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ
17
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ಬಲಿ್ಲರಿ.
ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ, ಾನು ಅತಿ ನಮ್ರ ತೆಯಿಂದಲೂ,
ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದಲೂ ಕತರ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ,
ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮನೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪದೇಶಿಸುವದಕೂ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ 21 ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೂ,
ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕೆಂತಲೂ ದೃ ಢ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದನು, ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ.
22 ಇಗೋ, ಾನು ಈಗ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ನಿಬರ್ಂಧವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ಾನರಿಯೆನು. 23 ನಿನಗೆ ಬೇಡಿಗಳೂ, ಹಿಂಸೆಗಳೂ ಾದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. 24 ಆದರೆ
ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠವೆಂದು ಾನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯ ವಿಷಯ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಕ್ಷ ್ಯ ಪೂರಕ ಾಗಿ ಾರುವ ನಿ
ೕಗವನು್ನ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಾನು ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಈ ನಿ
ೕಗವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ
ಾಗಿದೆ. 25 ಇಗೋ,
ಇಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಾರಿದವ ಾದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು. 26 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಾಶ ಾದರೆ ಅದು ನನ್ನ ತಪಿ್ಪನಿಂದಲ್ಲ. 27 ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದನೂ್ನ
ಮರೆ ಾಡದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಕತರ್ನು† ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ
19 ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಾ್ನ ಗಿ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ಹಿಂಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 29 ಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರ ಾದ ತೋಳಗಳು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಬರುವುದೆಂದು
ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು; ಅವು ಹಿಂಡನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ಅಸತ್ಯ ಾದ
ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 31 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಕಣಿ್ಣೕರು
ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಮೂರು ವಷರ್ ಹಗಲಿರುಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿದೆನೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. 32 ಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರಿಗೂ, ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯಕೂ್ಕ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ
33
ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು
ಾರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. 34 ಈ ಕೈ ಗಳಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಾಡಿ, ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನೂ್ನ,
ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ. 35 ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾದರಿ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಾಗೆಯೇ ದುಡಿದು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕು; ಮತು್ತ;
‘ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗ್ಯ ವೆಂಬು ಾಗಿ’ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಾನೇ ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು” ಅಂದನು.
36 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು. 37 ಬಳಿಕ ೌಲನು; “ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಇನೆ್ನಂದೂ ಾಣ ಾರಿರಿ” ಅನ್ನಲು,
ಅವರೆಲ್ಲರು ವ್ಯ ಥೆಪಟು್ಟ, ದುಃಖದಿಂದ ಅಳು ಾ್ತ, ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು.
38 ತರು ಾಯ ಅವರು ಹಡಗಿನವರೆಗೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಬೀ
್ಕಟ ್ಟರು.

21

ೌಲನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾವು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಾಗಿ ಕೋಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದೆವು.
ಮರುದಿನ ರೋದ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪತರ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 2 ಅಲಿ್ಲ
ಯಿನೀಕೆಗೆ ಹೋಗುವ
3
ಹಡಗನು್ನ ಕಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆವು.
ಮುಂದೆ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪವನು್ನ ಕಂಡು
ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಿಟು್ಟ ಸಿರಿಯದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿ ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಳಿದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ
1

†
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ಸರಕನು್ನ ಇಳಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹುಡುಕಿ, ಕಂಡು ಏಳು ದಿನ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರು
ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ; ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಾಲಿಡಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಆ
ದಿನಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಾವು ಹೊರಡು ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಾಗಿ ಬಂದು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬೀ ್ಕಟ ್ಟರು.
ಾವು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿ, 6 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಂದನೆ ಾಡಿ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದೆವು; ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು.
7 ಾವು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು
್ತಲೆ ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆವು.
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು್ದ, 8 ಮರುದಿನ ಹೊರಟು
ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಸು ಾತಿರ್ಕ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಳುಕೊಂಡೆವು.
9 ಅವನಿಗೆ ಕನೆ್ಯ ಯ ಾದ
ಅವನು ಆ ಏಳು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾಲು್ಕಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣ
10
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರು.
ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಇದ್ದ ನಂತರ,
ಅಗಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ೌಲನ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ತೆಗೆದು,
11 ತನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು; “ಈ ನಡುಕಟು್ಟ
ಾವನದೋ ಅವನನು್ನ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಅನ್ಯ ಜನರ ಕೈ ಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಡುವರು, ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ’ ” ಹೇಳಿದನು. 12 ಆ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಾವು, ಆ ಸ್ಥಳದವರೂ; ನೀನು
13 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಾರದೆಂದು
ೌಲನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು.
ೌಲನು;
“ನೀವು ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಏಕೆ ನನ್ನ ಎದೆ
ಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ಾನು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೇಡೀ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 14 ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ; “ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಾವು ಸುಮ್ಮ ಾದೆವು.
15 ಆ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 16 ಕೈ ಸರೈ ಯದಿಂದ
ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಾವು ಇಳುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದ್ದವನ ಮನೆಯ ತನಕ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ಮನೆಯವನು ಪ್ರ ಥಮ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಕುಪ್ರ ದೇಶದ
ಾ್ನ ಸೋನನೆಂಬವನು.
4

ೌಲನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ
ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
18 ಮರುದಿನ ೌಲನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು
ಸಹ ಬಂದರು. 19 ೌಲನು ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರು ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು.
20 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ; “ಸಹೋದರನೇ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿರುವವರು ಾವಿ ಾರು ಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಅಭಿ ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 21 ನೀನು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ; ‘ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ವನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವೆ’ ಎಂದು
ನಿನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 22 ನೀನು ಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಹೇಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಾವು ಏನು
ಾಡಬೇಕು? 23 ಅದ ಾರಣ ಾವು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಶಪಥ ಾಡಿದ ಾಲು್ಕಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ. 24 ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರೊಡನೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ೌರದ ಶಪಥವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನು್ನ ನೀನು
ಕೊಡು. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವು ಕೇಳಿದ ಸುದಿ್ದ ನಿಜವಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ನೀನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತೕ, ಎಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 25 ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ
17
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ನಂಬಿರುವವರ ಕುರಿ ಾದರೋ, ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ನೈ ವೇದ್ಯ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ, ಕತು್ತ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ
ಅನೈ ತಿಕತೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಾವು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬರೆದು
ಕಳುಹಿಸಿದೆವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
26 ಆಗ
ೌಲನು ಮರುದಿನ ಆ ಾಲ್ವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ವಿಧಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು.
ಅನಂತರ ಶು ಾ್ಧಚಾರ ಮುಗಿಯುವ ದಿನವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿ ಾಗಿ ಾ ಾಗ ಬಲಿಯಪರ್ಣೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸೂಚಿಸಿದನು.
27 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ಅಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ೌಲನನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಗುಂಪುಕೂಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಚದುರಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು; 28 “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್
ಜನರೇ, ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ, ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಧನೆ ಹೇಳುವ ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಇವನೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನು ಗಿ್ರ ೕಕರನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು. 29
ದಲು ಅವರು ಎಫೆಸದ ತೊ್ರ ಫಿಮನನು್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನನು್ನ ೌಲನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನೆಂದು ಾವಿಸಿದರು.
30 ಆಗ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೋ ಾಹಲವೆದಿ್ದತು, ಜನರು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಓಡಿಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ೌಲನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
31 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಮುಚಿ್ಚದರು.
32 ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಯಿತೆಂದು ಪಟಾಲಮಿನ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗೆ ವರದಿ ಬಂದಿತು.
ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನಸಮೂಹದ ಹತಿ್ತರ ಓಡಿಬಂದನು. ಅವರು
ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯನೂ್ನ, ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ೌಲನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು.
33 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಬೇಡಿಯನು್ನ
ಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟು್ಟ; 34 ಇವ ಾರು? ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ? ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ,
ಕೆಲವರು ಾಗೆ ಕೂಗುತಿ್ತರಲು ಗದ್ದಲದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಜ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರದೆ ಅವನನು್ನ ಕೋಟೆ
ಳಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. 35 ೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂ ಾಗ ಜನರ
ನೂ ಾಟದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 36 ಏಕೆಂದರೆ,
ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಜನರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು; “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
37 ೌಲನನು್ನ ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರೊಳ ಾಗಿ ಅವನು ಆ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗೆ,
“ನಿನಗೆ ಒಂದು ಾತು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಇದೆ
ೕ”? ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು; “ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಷೆ
ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತದೋ? 38 ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಂಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಆ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಘಾತಕರನು್ನ
ಅಡವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಆ ಐಗುಪ ನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
39 ಅದಕೆ್ಕ
ೌಲನು;
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನು,
ಾಸರ್ದವನು, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತ ಾದ
ಪಟ್ಟಣದವನು. ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.
40 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಡಲು, ೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಸನೆ್ನ
ಾಡಿದನು. ಗದ್ದಲವು ಬಹಳ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಾಂತ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.,
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“ಸಹೋದರರೇ, ತಂದೆಗಳೇ, ಈಗ ಾನು ನೀಡುವ ಸಮಥರ್ನೆಯ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
2 ಅವನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಬಿ್ರ ಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಮತ್ತಷು್ಟ
ನಿಶ್ಯ ಬ್ದ ಾದರು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
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“ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನು, ಕಿಲಿಕ್ಯ ದ ಾಸರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಬೆಳೆದವನು.
ಗಮಲಿಯೇಲನ
ಾದಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ
ಪಡೆದವನು; ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಭಿ ಾನಿಗ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಾನೂ
4 ಈ
ಅಭಿ ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಾಗರ್ದವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವ ಾಗಿ ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಹೆಂಗಸರಿಗೂ
ಬೇಡಿ ಾಕಿಸು ಾ್ತ, ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಾಕಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು, ಕೊಲೆ
ಾಡಲಿಕೂ್ಕ ಹಿಂಜರಿಯದೆ
ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 5 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರಿಂದಲೇ ಾನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದವರನೂ್ನ
ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ದಂಡನೆ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟವನು.
6 “ ಾನು ಪ್ರ
ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದಲಿ್ಲ ಫಕ್ಕನೆ
ಆ ಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಹೊಳೆಯಿತು, ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. 7 ಆಗ;
‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ’? ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
8 “ ‘ಅದಕೆ್ಕ ಾನು; ಕತರ್ನೇ, ನೀ ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು; ‘ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವೇ ಾನು’ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 9 ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಬೆಳಕನು್ನ ಕಂಡರೇ ಹೊರತು, ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಾತನ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
10 “ಆಗ ಾನು; ‘ಕತರ್ನೇ,
ಾನೇನು ಾಡಬೇಕು’? ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕತರ್ನು ನನಗೆ; ‘ನೀನೆದು್ದ
ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಆ ಬೆಳಕಿನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು,
ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು.
12 “ಅಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಕೆ ್ಕ ಸರಿ
ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೈ ವಭಕ್ತನೂ, ಆ ಸ್ಥಳದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಂದ
್ರ
13 ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಅನನೀಯನೆಂಬವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಂತು;
‘ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನೇ, ನಿನ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ
ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸಿತು, ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
14 “ಆಗ ಅವನು; ‘ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು, ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ,
ಆ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ, ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ
ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ನು್ನ
15 ನೀನು ಕಂಡು, ಕೇಳಿದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾ
ಾಗಿರಬೇಕು. 16 ಈಗ ನೀನೇಕೆ ತಡ ಾಡುತಿ್ತೕ? ಎದು್ದ ಕತರ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ,
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೋ’ ಅಂದನು.
17 “ಅನಂತರದಲಿ್ಲ
ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಾ್ಯ ನಪರವಶ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಕಂಡೆನು. 18 ಆತನು; ‘ನೀನು ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬೇಗನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗು, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಾ ಯನು್ನ ಅವರು
ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಅಂದನು.
19 “ಅದಕೆ್ಕ
ಾನು; ‘ಕತರ್ನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರನು್ನ,
ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸು ಾ್ತ, ಹೊಡಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನೆಂಬುದನು್ನ, 20 ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾ
ಾದ ಸೆ್ತಫನನ
ರಕ್ತವು ಚೆಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗ, ಾನೂ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು ಅದನು್ನ ಸಮ್ಮತಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದನ ಾ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಅವರೇ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 21 ಆದರೆ ಆತನು; ‘ನೀನು ಹೋಗು, ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ
ದೂರಕೆ್ಕ ಅನ್ಯ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು’ ” ಹೇಳಿದನು.
3

ೌಲನ ರೋಮನ್ ೌರತ್ವ ರಕ್ಷಣೆ
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ೌಲನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆನಂತರ; “ಇಂಥವನನು್ನ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡು; ಇವನು ಬದುಕುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು” ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.
23 ಅವರು ಕೂಗು ಾ್ತ, ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಧೂಳನು್ನ ತೂರು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ,
್ರ
24
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ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ತಂದು, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 25 ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಾರುಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ
ಶ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ; “ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡದೆ,
ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; “ನೀನು ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ?
ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
27 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು; “ನೀನು ರೋ ಾಪುರದವರ ಹಕು್ಕಳ್ಳವನೇನು? ನನಗೆ
ಹೇಳು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, “ ೌದು” ಅಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು;
“ ಾನು ಬಹಳ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಆ ಹಕ್ಕನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು” ಅನ್ನಲು ೌಲನು; “ ಾ ಾದರೋ
ಹಕು್ಕ ಾರ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು” ಅಂದನು. 29 ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು
ಕೂಡಲೆ ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರನೆಂದು ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಭಯಹಿಡಿಯಿತು.
26

ೌಲನು ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಾತ ಾಡಿದು್ದ
ೌಲನ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಾವ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ, ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಮರುದಿನ ಅವನ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ, ೌಲನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
30
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ೌಲನು ಹಿರೀಸಭೆಯನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ನೋಡಿ; “ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಅನನೀಯನು; ಅವನ ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೊಡಲು ೌಲನು ಅವನಿಗೆ; 3 “ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದ ಗೋಡೆಯೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. ನೀನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ನು ಾರ ಾಗಿ, ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಡುತಿ್ತೕ
ೕ?” ಅಂದನು.
4 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರು; “ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಮ ಾ
ಾಜಕನನು್ನ ನೀನು ಬೈ ಯುತಿ್ತೕ ಾ?” ಅನ್ನಲು,
5
ೌಲನು; “ಸಹೋದರರೇ, ಮ ಾ ಾಜಕನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಆಡ ಾರದೆಂದು ಬರೆದದೆಯಷೆ್ಟ” ಅಂದನು.
6 ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಲು ಸದು್ದ ಾಯರೂ, ಒಂದು ಾಲು ಫರಿ ಾಯರೂ, ಇರುವುದನು್ನ
ೌಲನು ಕಂಡು; “ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ಫರಿ ಾಯನು, ಫರಿ ಾಯನ ಮಗನು; ಸತ್ತವರು
ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವರು ಎಂಬ ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು. 7 ಇದನು್ನ ಅವನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ, ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೂ ಜಗಳ ಹುಟಿ್ಟತು; ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಒಡಕುಂಟಾಯಿತು. 8 ಏಕೆಂದರೆ, ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗಲಿ, ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ, ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮ ಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸದು್ದ ಾಯರು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಉಂಟೆಂದು ಫರಿ ಾಯರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.
9 ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಕೂ ಾಟ ಾಯಿತು. ಫರಿ ಾಯರ ಪಕ್ಷದವ ಾದ ಾಸಿ್ತ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ; “ಈ
್ರ
ಮನುಷ ್ಯ ನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಆತ್ಮ ಾಗಲಿ, ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ, ಅವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ್ದರೂ, ಾತ ಾಡಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಾದಿಸಿದರು. 10 ಜಗಳವು ಅಧಿಕ ಾ ಾಗ ಅವರು
ೌಲನನು್ನ ಎಳೆ ಾಡಿ ಚೂರುಚೂರು ಾ ಾರೆಂದು ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಭಯಪಟು್ಟ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ; ನೀವು
ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾಡಿದನು.
1 ಆಗ
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ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಕತರ್ನು
ೌಲನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು; “ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರು; ನೀನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ
ಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲಯೂ
ಾ ಹೇಳಬೇ ಾಗುವುದು” ಅಂದನು.
11

ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಪ್ರ ಯತ್ನ
ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ;
ಾವು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ
ಅನ್ನ ಾನವೇನೂ ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಪಥ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 13 ಹೀಗೆ
ಾಡಿದವರು ನಲವತು್ತ
ಮಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದ್ದರು. 14 ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; “ ಾವು
ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ಾಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಾಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಠಿಣ ಶಪಥವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
15 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸಭೆಯವರ ಸಹಿತ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆವಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವ ಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾ ಾದರೋ, ಅವನು ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಅಂದರು. 16 ಅವರು ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ, ೌಲನ
ಸೋದರಳಿಯನು ಕೇಳಿ ಕೋಟೆ
ಳಗೆ ಬಂದು ೌಲನಿಗೆ ಆ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
17 ೌಲನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ; “ಈ
ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಒಂದು ಾತು ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಶ ಾಧಿಪತಿ
ಅವನನು್ನ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; “ಸೆರೆಯವ ಾದ ೌಲನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕರೆದು
ಈ
ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು; ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ
ಏನೋ ಒಂದು ಾತು ಇದೆಯಂತೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, 19 ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಅವನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದು
ಕಡೆಗೆ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; “ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದು್ದ ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
20 ಅವನು; “ಯೆಹೂದ್ಯರು
ೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ನೆವ
ಹೇಳಿ ನೀವು ಾಳೆ ಅವನನು್ನ ಹಿರೀಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ತರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 21 ನೀವು ಅವರ ಾತಿಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಬೇಡಿ; ಏಕೆಂದರೆ ನಲವತ್ತಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ
ಯೆಹೊದ್ಯರು ಾವು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ಅನ್ನ ಾನವೇನೂ ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಪಥವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಯು ಆ
ೌವನಸ್ಥನಿಗೆ; “ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
12

ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ೌಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ; “ ಾತಿ್ರ ಒಂಭತು್ತ ಘಂಟೆಗೆ ಕೈ ಸರೈ ಯದ
ತನಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ ಕುದುರೆ ಸ ಾರರನೂ್ನ, ಇನೂ್ನರು
ಮಂದಿ ಈಟಿ ಹಿಡಿದ ಸೈ ನಿಕರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.” 24 ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ, ೌಲನನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿ,
ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನ ಬಳಿಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
25 ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಳಗಣ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದ ಒಂದು ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದನು, ಅದೇನೆಂದರೆ;
26 “ಮ ಾ ಾಜ ಾಜಶಿ್ರ ೕ ದೇ ಾಧಿಪತಿ
ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನಿಗೆ ೌ್ಲದ ್ಯ ಲೂಸ್ಯ ನು
ಾಡುವ ವಂದನೆ.
27 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ,
ಾನು ಸಿ ಾಯಿಗ ಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು್ಕ ಾರನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿದೆನು. 28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ
ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿದ ಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿಯಲಪೇ ಸಿ, ಅವನನು್ನ ಅವರ ಹಿರೀಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದೆನು. 29 ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ತಪು ್ಪ
ಹೊರಿಸಿದರೇ ಹೊರತು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ, ಬೇಡಿ ಾಗಲಿ ಆ ಾರ ಾದ
ಾವ ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ
ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂತು. 30 ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ
23
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ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದು್ದದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ, ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವನ
ವಿರುದ್ಧ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾದ ಮಂಡಿಸುವ ಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಕೊಟೆ್ಟ ನು” ಎಂಬುದೇ.
31 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಣೆ
ಾದಂತೆ,
ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ
ೌಲನನು್ನ ಅಂತಿಪತಿ್ರ ಊರಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 32 ಮರುದಿನ ಅವರು ಸ ಾರರನು್ನ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿ,
ಾವು ಕೋಟೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 33 ಸ ಾರರು ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ,
ೌಲನನು್ನ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 34 ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಾಗದವನು್ನ ಓದಿ, ೌಲನು
ಾವ
ಸೀಮೆಯವನು? ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅವನು ಕಿಲಿಕ್ಯ ದವನೆಂದು ತಿಳಿದು; 35 “ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರು
ಬಂದ ನಂತರ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಹೆರೋದನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಾಯಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.

24
ಫೇಲಿಕ್ಸ ನ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ
ಐದು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅನನೀಯನು, ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ
ತೆತುರ್ಲ್ಯ ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ೌಲನ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ದೂರು
2
ಹೇಳಿದನು.
ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನಂತರ ತೆತುರ್ಲ್ಯ ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಹೀಗಂದನು; “ಮ ಾ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹು ಸ ಾ ಾನ
ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂ ಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ,
ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸು ಾರಣೆಗಳು ಆಗುವುದರಿಂದಲೂ 3 ಾವು ಈ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಾವು ಸಂ ಪ್ತ ಾಗಿ
ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
5 “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು ‘ ಾನಿಕರವೂ ಲೋಕದ ಎಲೆ್ಲಡೆ ಇರುವ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ದಂಗೆಯನು್ನ
ಎಬಿ್ಬ ಸುವವನೆಂತಲೂ, ನಜರೇನ ಎಂಬ ಪಂಥದ ಾಯಕ ಎಂತಲೂ ಕಂಡೆವು.’ 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನು,
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿದನು; ಆದ ಾರಣ ಇವನನು್ನ ಾವು ಹಿಡಿದೆವು.
7 (ಆದರೆ ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿ
ಾದ ಲೂಸ್ಯ ನು ಮಧೆ್ಯ ಬಂದು ಬಲವಂತ ಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು.) 8 ಇವನನು್ನ ನೀನೇ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಾವು ಇವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ ಈ
ತಪು ್ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಜ ೕ, ಸು ್ಳೕ ಎಂದು ಇವನಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಾವೂ ಆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
10 ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನಿಗೆ; ನೀನು
ಾತ ಾಡಬಹುದೆಂದು ಸನೆ್ನ ಾಡಲು, ಅವನು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ನೀನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ,
ಎಂದು ತಿಳಿದು ಾನು ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 11 ಾನು ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹನೆ್ನರಡು ದಿನಗಳು
ಾತ್ರ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
12 ಅಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾನು
ಾರ
ಸಂಗಡ ಾದರೂ ಾದಿಸುವುದನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ ಜನರ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಇವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
13 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆಹೊರಿಸುವ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ನಿಜವೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ ಾರರು.
14 ಒಂದನು್ನ
ಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ; ಇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಧಮರ್ವಿರೋಧಿ
ಎಂದೂ ಹೇಳುವ, ಾಗರ್ಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನುಗುಣ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದೆಂದು
ಇವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯಿಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನೂ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ
1
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ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ, ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿದೋರ್ಷ ಾದ ಮನ ಾ್ಸ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
17 “ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ
ಾನು, ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೆ ಧಮರ್ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳನು್ನ, ತರುವುದಕೂ್ಕ,
18
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸುವುದಕೂ್ಕ ಬಂದೆನು.
ಾನು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪ ಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ಇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡರು; ಆಗ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಜನರ ಗುಂಪೇನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ; ಗದ್ದಲವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಕಂಡವರು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರೇ. 19 ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಾವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
20 ಇಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹಿರೀಸಭೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಗಳೇ ಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ದರೆ
ಇವರೇ ಹೇಳಲಿ. 21 ಾನು ಇವರ ನಡುವೆ ನಿಂತು; ‘ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ಈಹೊತು್ತ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನನೂ್ನ
ಹೇಳ ಾರರು” ಅಂದನು.
22 ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು ಈ
ಾಗರ್ವನು್ನ, ತಕ್ಕ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ; “ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿ ಾದ
ಲೂಸ್ಯ ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು” ಹೇಳಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ
23 ಅನಂತರ
ತಡೆ ಾಡಿದನು.
ೌಲನನು್ನ
ಾವಲಿ್ಲ ನಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕೆಂದೂ, ಆದರೆ ಕಟು್ಟ
ನಿಟು್ಟ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರು ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ
ಾಡುವುದನು್ನ,
ಅಡಿ್ಡ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.
ೌಲನು ಎರಡು ವಷರ್ ಾವಲಿನಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ
ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು, ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ದೂ್ರ ಸಿಲ್ಲಳೆಂಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಂದಿಗೆ
ಬಂದು, ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಡತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವನು
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 25 ೌಲನು ನೀತಿ, ಶಮೆದಮೆ, ಾಗೂ ಮುಂದಣ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ
ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು ಭಯಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ; “ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗು;
ಸಮಯ ದೊರಕಿ ಾಗ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕರೆಯಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು
ೌಲನು ತನಗೇ ಾದರೂ ಹಣಕೊಡುವನೋ ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ನಿರೀ ಸಿ, ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ್ಲಪ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 27 ಎರಡು ವಷರ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸ ನ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ೕಕಿರ್ಯ ಫೆಸ್ತನು ಎಂಬವನು ಬಂದನು. ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದು
ೌಲನನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನು.
24

25
ೌಲನು ಫೆಸ್ತನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಫೆಸ್ತನು ಅಧಿ ಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಕೈ ಸರೈ ಯದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖರೂ, ಅವನಿಗೆ ೌಲನ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಹೇಳಿ, 3 ನೀನು ದಯ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ೌಲನ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ಬಲ ಾದ
ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
4 ಫೆಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ;
ೌಲನು ಕೈ ಸರೈ ಯದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗಿ ಾ್ದನೆ, ಾನೇ ಬೇಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಆದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖರು, ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನಲಿ್ಲ
ಅಪ ಾದ ಏ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಅವನು ಯೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಹತ್ತಕಿ ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ದಿನಗಳು ನಿಲ್ಲದೆ ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಮರುದಿನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ೌಲನನು್ನ ಕರತರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಣೆ ಾಡಿದನು. 7 ಅವನು
ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅವನ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾವು
ಾಬೀತುಪಡಿಸ ಾರದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪು ್ಪ ಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರಲು, 8 ೌಲನು; “ಯೆಹೂದ್ಯರ
1
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ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾನು ಾವ ತಪ್ಪ ನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು” ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಹೇಳಿದನು.
9 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿ ೌಲನನು್ನ; “ನೀನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ
ಮನಸು್ಸಂಟೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ೌಲನು;
10 “ ಾನು ಕೈ ಸರನ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ; ಇಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗತಕ್ಕದು್ದ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾನು ಅ ಾ್ಯಯವೇನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಅದು ನಿನಗೂ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 11 ಾನು
ಅ ಾ್ಯಯ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾರಣ ಾದ ಏನ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ ಮರಣ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ ಅಪ ಾದಗಳು
ಾ್ಳ ಗಿದ್ದ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ,
ಾರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಇವರ ಕೈ ಗೊಪಿ್ಪ ಸ ಾಗದು. ಾನು ಕೈ ಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.
12 ಆಗ, ಫೆಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯವರ ಸಂಗಡ ಸ ಾಲೋಚನೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ೌಲನಿಗೆ; “ನೀನು ಕೈ ಸರನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಎಂದೆಯ ಾ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಕೈ ಸರನ ಬಳಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಫೆಸ್ತನು ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನ ಸಲಹೆ ಪಡೆದದು್ದ

13 ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ

ಾಜನೂ, ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿಯೂ, ಫೆಸ್ತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕೈ ಸರೈ ಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 14 ಅವರು ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿರ ಾಗಿ ಫೆಸ್ತನು ೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ಫೇಲಿಕ್ಸ ನು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯವನು ಇ ಾ್ದನೆ. 15 ಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಹಿರಿಯರೂ ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನಗೆ
ದೂರುಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

16 “ ಾನು ಅವರಿಗೆ; ಪ್ರ ತಿ ಾದಿಯು
ಾದಿಗಳಿಗೆ, ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆರೋಪಿಸಿದ ದೋಷದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎಡೆಕೊಡದೆ, ಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಡುವುದು
ರೋ ಾಯರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದೆನು. 17 ಅವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ತಡ ಾಡದೆ ಮರುದಿನವೇ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಕರತರಬೇಕೆಂದು
18 ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಅಪ್ಪ ಣೆಕೊಟೆ್ಟ ನು.
ಾನು ಾವಿಸಿದ್ದ ಅಪ ಾಧಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸದೆ, 19 ಅವರ ಮತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು,
ೌಲನು ಹೇಳುವ ಸತು್ತಹೋದಂಥ ಯೇಸುವೆಂಬ ಒಬ್ಬ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು
ವಿ ಾದದ ಾತುಗಳನು್ನ ತಂದರು. 20 ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ
ತೋಚದೆ; ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ? ಎಂದು ಾನು ಕೇಳಿದೆ. 21 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು ಕೈ ಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ತನಕ, ತನ್ನ ನು್ನ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಾನು ಕೈ ಸರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ, ಅವನನು್ನ
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟ ನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಅದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನು; “ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ ಮನಸಿ್ಸದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು, ಫೆಸ್ತನು; “ ಾಳೆ ಕೇಳಬಹುದು” ಎಂದನು.

ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನ ಮುಂದೆ ೌಲನು
ಮರುದಿನ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೂ, ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿಯೂ ಬಹು ಆಡಂಬರದಿಂದ ಬಂದು ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳ
ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖಂಡರ ಸಂಗಡ ಸ ಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಫೆಸ್ತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು,
ೌಲನನು್ನ ಕರತಂದರು. 24 ಆಗ ಫೆಸ್ತನು; “ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೇ, ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ, ಇವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ, ಇವನು ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಬದುಕ ಾರದೆಂದು ಕೂಗು ಾ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಇಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
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25

ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾರಣ ಾದದೆ್ದೕನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅವನೇ
ಕೈ ಸರನಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಇವನನು್ನ ಕೈ ಸರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆನು.
26 ಆದರೆ ಇವನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾದ ಾರಣವೇನೂ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ದೋಷಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸದೆ, ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 27 ಆದುದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಾದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಏ ಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು, ಇವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಕರೆಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.

26

ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನು, ೌಲನಿಗೆ; “ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಬಹುದು” ಅನ್ನಲು, ೌಲನು ಕೈ ಯೆತಿ್ತ,
ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
2 “ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಆರೋಪಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಈಹೊತು್ತ ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನ ನು್ನ ಧನ್ಯ ನೆಂದು
ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ಏಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಆಚಾರಗಳನೂ್ನ, ವಿ ಾದಗಳನೂ್ನ ನೀನು
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ. ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
4 “ ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರೊಳಗಿದು್ದ, ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯು
ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಾಗಿದೆ. 5 ಾನು, ನಮ್ಮ ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟ ಗಿ ಆಚರಿಸುವ
ಫರಿ ಾಯರ ಪಂಥವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂಬುದನು್ನ,
ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ
ಅವರು ಬಲ್ಲರು.
ಾ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಹೇಳಬಹುದು. 6 ಈಗಲೂ ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ,
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರುವುದೆಂಬ ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ, ಾನು ಇಂದು
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ನಮ್ಮ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲದವರು ಹಗಲಿರುಳು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಆ ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅರಸನೇ, ಅದೇ
ನಿರೀ ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 8 ದೇವರು
ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದು್ದ ನಂಬಲು ಅ ಾಧ್ಯ ವೆಂದು ನೀವು ಏಕೆ ತೀ ಾರ್ನಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಾನೂ
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದೆ್ದನು. ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ,
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದು ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಮರಣದ
ತೀ ಾರ್ ಾಗ, ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆನು. 11 ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾನು
ಅನೇಕ ಾರಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೇವದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದೆನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋ ಾವೇಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದೆನು. 12 ಈ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾನು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ, ಆದೇಶವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಜನೇ, 13 ಮ ಾ್ಯ ಹ ್ನದ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂಯರ್ನ
ಹೊಳಪಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು. 14 ಾವೆಲ್ಲರು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು; ‘ ೌಲನೇ,
ೌಲನೇ, ನನ್ನ ನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ? ಮುಳು್ಳ ಗೋಲನು್ನ ಒದೆಯುವುದರಿಂದ ನಿನಗೇ ಾನಿಯಲ್ಲವೇ?
ಎಂದು ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ’ ಕೇಳಿದೆನು. 15 ಆಗ ಾನು; ‘ಕತರ್ನೇ, ನೀ ಾರು?’
ಅನ್ನಲು ಕತರ್ನು; ‘ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ಾನು. 16 ನೀನು ಎದು್ದ, ನಿಂತುಕೋ. ನಿನ್ನ ನು್ನ
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿಯೂ,
ಾ
ಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈಗಲೂ, ಮುಂದೆಯೂ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಲಿರುವ ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ಕುರಿತು ನೀನು ನನ್ನ ಾ
ಾಗಿರಬೇಕು. 17 ಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದಲೂ
18
ನಿನ್ನ ನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೂ, ಸೈ ಾನನ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೂ
1 ಆಗ
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ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಿಂದ ಾಪಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನೂ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಹಕ್ಕನೂ್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆ, ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ’
19 ಆದ ಾರಣ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ಆ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ
ಅಂದನು.
ಾನು ಅವಿಧೇಯ ಾಗದೆ
ದಲು ದಮಸ್ಕದವರಿಗೆ, 20 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೂ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹ; ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಾನ ಾಂತರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಾರಿದೆನು.
21 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದರು.
22 ಆದರೆ ಾನು ದೇವರಿಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ ಪಡೆದು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ,
ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಾ ಹೇಳುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ,
ೕಶೆಯೂ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನು್ನ ಕುರಿತು
ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ, ಹೊರತು ಾನು ಇನೆ್ನೕನೂ ಹೇಳುವವನಲ್ಲ. 23 ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನೆಂದರೆ;
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾಧೆಪಟು್ಟ ಾಯಬೇ ಾದವನು ಮತು್ತ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಎದು್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವವ ಾಗಿರುವನು” ಎಂಬುದೇ.
24 ಹೀಗೆ
ೌಲನು ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಫೆಸ್ತನು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ; “ ೌಲನೇ, ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ
ಹಿಡಿದಿದೆ; ಅಧಿಕ ಾಂಡಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನ ಗಿಸಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು;
“ಮ ಾ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಫೆಸ್ತನೇ, ಾನು ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ; ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸತ್ಯ ಾದ
ಾತುಗಳನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದವನು; ಆದುದರಿಂದ, ಅವನ ಮುಂದೆ
ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಮುಚು್ಚಮರೆ ಾದುದಲ್ಲವೆಂದು
ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಾಯರ್ವಲ್ಲ. 27 ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ಾಜನೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೋ?”
ಉಂಟೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು ಅಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನು;
“ಅಲ್ಪಪ ್ರ ಯತ್ನದಿಂದ, ನನ್ನ ನು್ನ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಡಂಬಡಿಸುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು 29 ೌಲನು;
“ಅಲ್ಪಪ ್ರ ಯತ್ನದಿಂ ಾಗಲಿ, ಅಧಿಕ ಪ್ರ ಯತ್ನದಿಂ ಾಗಲಿ ನೀನು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಈಹೊತು್ತ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ, ಈ ಬೇಡಿಗಳ ಹೊರತು, ನನ್ನಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.
30 ಆ ಮೇಲೆ ಾಜನೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆಯೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೂ,
ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ; 31 “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಲಿ, ಬೇಡಿ ಾಗಲಿ ಆ ಾರ ಾದದೆ್ದೕನೂ
ಾಡಿದವನಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಅಗಿ್ರ ಪ ್ಪ ನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ; “ಈ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕೈ ಸರನಿಗೆ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಬಹುದಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ೌಲನು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದು್ದ
1 ಾವು ಸಮುದ್ರ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇ ಾಲ್ಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನ ಾದ ಮೇಲೆ, ೌಲನನೂ್ನ,
ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ ಔಗುಸ್ತ ಸೇನೆಗೆ* ಸೇರಿದ ಯೂಲ್ಯ ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು.
2 ಆಗ ಅದ್ರ ಮಿತಿ್ತಯದಿಂದ ಬಂದು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಕ ಾವಳಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕದ್ದ ಒಂದು
ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಥೆಸಲೋನಿಕದ
ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.
3 ಮರುದಿನ ಸೀದೋನಿಗೆ ತಲುಪಿದೆವು. ಯೂಲ್ಯ ನು
ೌಲನಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿ,
4 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಅವನನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ ಾ್ಕರ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಹೊರಟು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಕುಪ್ರ ದಿ ್ವೕಪದ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಾಗಿ, 5 ಕಿಲಿಕ್ಯಕೂ್ಕ,
ಪಂಫುಲ್ಯಕೂ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಾಟಿ ಲುಕೀಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮುರಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು.
6 ಅಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರ ಯದಿಂದ ಬಂದು ಇ ಾಲ್ಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು
*
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ಕಂಡು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಹತಿ್ತಸಿದನು.
ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಾಲ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಾಗು ಾ್ತ ಎಷೊ್ಟೕ
ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಕಿ್ನೕದಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ ಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊಡಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಕೆ್ರ ೕತ ದಿ್ವೕಪದ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಸಲೊ್ಮೕನೆಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಬಂದು, 8 ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಆ ದಿ್ವೕಪದ
ಕ ಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಚಂದರೇವುಗಳೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಲ ಾಯವೆಂಬ
ಪಟ್ಟಣವು ಇತು್ತ.
ಹೀಗೆ ಬಹು ಾಲ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು; ಉಪ ಾಸದ ದಿನವು ಮುಗಿದುಹೋಗಿತು್ತ. ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಸಮುದ್ರ ಪ ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದು ಅ ಾಯಕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ೌಲನು; 10 “ಜನರೇ, ಈ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ
ಸರಕಿಗೂ, ಹಡಗಿಗೆ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟವೂ, ಬಹು ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು
ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 11 ಆದರೆ ೌಲನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗಿಂತ,
ಾವಿಕನೂ ಹಡಗಿನ ಯಜ ಾನನೂ ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟ್ಟ ನು.
9

12 ಆ ಬಂದರು ಪ್ರ ದೇಶ; ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲವಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ, ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಹೇಗೂ
ಯಿನಿಕ್ಸ ಊರನು್ನ ಸೇರಿ, ಅಲೆ್ಲೕ ಆ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು
ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.
ಯಿನಿಕ್ಸವು ಕೆ್ರ ೕತ ದಿ್ವೕಪದ ಒಂದು ಬಂದರು ಪ್ರ ದೇಶ,
ಈ ಾನ್ಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದೆ.

ಚಂಡ

13 ತೆಂಕಣ

ಾರುತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಹಡಗು

ಾಳಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೀಸ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವು ಾಥರ್ಕ ಾಯಿತೆಂದು ಾವಿಸಿ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಕೆ್ರ ೕತ ದಿ್ವೕಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತೀರದ ಮಗು್ಗಲಲೆ್ಲೕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನಮೇಲೆ ಆ
ದಿ್ವೕಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಾನ್ಯ
ಾರುತ ಎಂಬ ಉರಕಲೋನ್ ಾಳಿಯು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. 15 ಆ ಹೊಡೆತಕೆ್ಕ
ಹಡಗು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಾಳಿಗೆದು ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಆಗದೆಹೋದುದರಿಂದ ಾಳಿ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಹಡಗನು್ನ
ನೂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. 16 ೌ್ಲಡ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾದುಹೋಗು ಾಗ
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 17 ಅದನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎತಿ್ತದ ನಂತರ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಡಗಿನ ಕೆಳ ಾಗವನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಸುತಿರ್ಸ್ ಎಂಬ
ಮರಳುದಿಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದೋ ಎಂಬ ಭಯ ಆವರಿಸಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಾಯಿಯನು್ನ
ಇಳಿಸಿ, ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಡೆಯೇ ಹಡಗು ತೇಲಲೆಂದು ಬಿಟ್ಟರು. 18 ಬಿರು ಾಳಿಯ ಮಳೆಯೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಅತ್ಯಂತ ಾಗಿ ಹೊಯಿ ಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮರುದಿನ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸರಕು ಾಮಗಿ್ರ ಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ಎಸೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 19 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಡಗಿನ ಕೆಲವು ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ಎತಿ್ತ
ಹೊರಗೆಸೆದರು. 20 ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ತನಕ ಸೂಯರ್ ಾಗಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗ ಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಾಣಿಸದೆ, ದೊಡ್ಡ
ಬಿರು ಾಳಿ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದುದರಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೇವೆಂಬ ಎ ಾ್ಲ ನಿರೀ ಯು ವಿಫಲ ಾಯಿತು.
21 ಅವರು ಬಹು ಾಲ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ, ೌಲನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು; “ಎಲೈ
ಜನರೇ, ನೀವು ಕೆ್ರ ೕತದಿಂದ ಹೊರಟು ಈ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
22 ಈಗ ಾದರೂ ನೀವು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಹಡಗು ನಷ್ಟ ಾಗುವುದೇ
ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಾ್ರ ಣನಷ್ಟ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಏಕೆಂದರೆ, ಾನು
ಾರವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ,
ಾರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು;
24 ‘ ೌಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಕೈ ಸರನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು; ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಈ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರ ಾ್ರ ಣವನು್ನ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ದಯೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು’
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದುದರಿಂದ, ಜನರೇ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿರಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ ್ಟ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಆಗುವುದೆಂದು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದರೆ, ಾವು
ಾವುದೋ ಒಂದು ದಿ್ವೕಪದ ದಡವನು್ನ
ಾಕಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೊದದು್ದ
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ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ
ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ
ಾವು ಆದಿ್ರ ಯ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸು ಾರು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾವಿಕರು ಒಂದು ದೇಶದ ಹತಿ್ತರ ಬಂದೆವೆಂದು ನೆನಸಿ,
28 ಅಳತೆ
ಾಪನವನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾರುದ್ದವೆಂದು ಕಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಅವರು
ತಿರುಗಿ ಾಪನದ ಗುಂಡನು್ನ ಇಳಿಸಿ ನೋಡ ಾಗಿ ಹದಿನೈ ದು ಾರುದ್ದವೆಂದು ಕಂಡರು. 29 ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ
ಡಿಕಿ್ಕಹೊಡೆದೆ ೕ ಎಂದು ಭಯಪಟು್ಟ ಹಡಗಿನ ಹಿಂ ಾಗದಿಂದ ಾಲು್ಕ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇಗ
ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದೆವು. 30 ಆದರೆ, ಾವಿಕರು ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಾಕಬೇಕೆಂಬ
ಸುಳು್ಳ ಾರಣ ಕೊಟು್ಟ ದೋಣಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ, 31 ೌಲನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗೂ, ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೂ; “ಇವರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದನು. 32 ಆಗ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ದೋಣಿಯ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಅದು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದರು.
33 ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ೌಲನು ಏ ಾದರೂ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ; “ಇಂದಿಗೆ ನೀವು ಹದಿ ಾಲು್ಕ ದಿನದಿಂದ ಾದುಕೊಂಡು ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ,
ಹಸಿದುಕೊಂಡು ಇದಿ್ದೕರಿ. 34 ಅದುದರಿಂದ, ಆ ಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರ ತಲೆಯಿಂದ ಾದರೂ ಒಂದು ಕೂದಲೂ
35
ಉದುರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿ,
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೇವರ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 36 ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಧೈ ಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು,
ಾವೂ ಆ ಾರವನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. 37 ಆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಎಪ್ಪ ಾ್ತರು ಮಂದಿ
ಇದೆ್ದೕವು. 38 ಾ ಾದಷು್ಟ ತಿಂದ ಮೇಲೆ, ಮಿಕ್ಕ ಗೋದಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಚೆಲಿ್ಲ, ಹಡಗನು್ನ ಹಗುರ
ಾಡಿದರು.
39 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಗುರುತನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಉಸುಬಿನ ದಡವುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೊಲಿ್ಲಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಆ ದಡದ ಮೇಲೆ ಹಡಗನು್ನ ನೂಕುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾದೀತೆಂದು
ೕಚಿಸಿದರು. 40 ಅವರು
ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಸರಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ, ಚು ಾ್ಕಣಿಗಳ ಕಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ, ದೊಡ್ಡ ಾಯಿಯನು್ನ
ಾಳಿಗೆ ಎತಿ್ತಕಟಿ್ಟ ಹಡಗನು್ನ ಆ ದಡಕೆ್ಕ ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 41 ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮರಳದಿಬ್ಬ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಾವೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿದರು. ಮುಂ ಾಗವು ದಿಣೆ್ಣಗೆ ತಗಲಿಕೊಂಡು ಅ ಾ್ಲಡದೆ ನಿಂತಿತು.
ಹಿಂ ಾಗವು ಹುಚು್ಚ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಒಡೆದು ತುಂ ಾಯಿತು. 42 ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಈಜಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂ ಾರೆಂದು ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
ೕಚಿಸಿದರು. 43 ಆದರೆ
ಶ ಾಧಿಪತಿಯು, ೌಲನನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ,
ಈಜಬಲ್ಲವರು ಹಡಗಿನಿಂದ ಧುಮುಕಿ
ದಲು ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 44 ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವರು ಹಡಗಿನ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನು. ಈ
ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರ ತ ಾಗಿ ತೀರವನು್ನ ತಲುಪಿದರು.

28
ೌಲನು ಮೆಲೀತೆದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ
ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿ ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಮೆಲೀತೆ ದಿ್ವೕಪವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
2 ಅನ್ಯ ಾಷೆಯವ ಾದ ಆ ದಿ್ವೕಪದವರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ ಾನುಭೂತಿಯನು್ನ ತೋರಿದರು. ಮಳೆಯು
ಆಗಲೇ ಹೊಯು್ದ ಚಳಿ ಾಗುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ, ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
3 ೌಲನು ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟ ಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಲು, ಆ ಾಖಕೆ್ಕ ಒಂದು
ಸಪರ್ವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಅವನ ಕೈ ಯನು್ನ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. 4 ಆ ಸಪರ್ವು ಅವನ ಕೈ ಯಿಂದ
ೕ ಾಡುವುದನು್ನ ದಿ್ವೕಪದವರು ನೋಡಿ; “ಈ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕೊಲೆ ಾತಕನೇ ಸರಿ; ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಾ್ಯಯದೇವತೆಯು ಇವನನು್ನ ಬದುಕಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಆದರೆ ೌಲನು ಆ ಸಪರ್ವನು್ನ ಬೆಂಕಿ
ಳಕೆ್ಕ
ಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನು; ಅವನಿಗೆ
1
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ಏನೂ ಅ ಾಯ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು; “ಇವನ ಮೈ ಈಗ ಊದಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಇವನು ಫಕ್ಕನೆ
ಸತು್ತಬೀಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಾದಿದ್ದರು. ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ಾದರು ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು “ಇವನೊಬ್ಬ ದೇವನೇ” ಇರಬೇಕು
ಎಂದುಕೊಂಡರು.
6

ಮೆಲೀತೆದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸೇವೆ
ದಿ್ವೕಪದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾದ
ಪಿ್ಲಯನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. ಅವನು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾ್ವ ಗತಿಸಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದನು. 8 ಅವನ ತಂದೆಯು ಜ್ವರದಿಂದಲೂ
ರಕ್ತಭೇದಿಯಿಂದಲೂ ಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ೌಲನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 9 ಇ ಾದ, ನಂತರ ಆ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಉಳಿದ ರೋಗಿಗಳು, ೌಲನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದರು. 10 ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ನಮ್ಮ
ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಾಗ, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲಟ ್ಟರು.
7ಆ

ೌಲನು ರೋ

ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ
ಾದ ಮೇಲೆ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರ ಯದಿಂದ ಬಂದು, ಆ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಹಿಮ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಲು
ತಂಗಿದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಹೊರಟೆವು. ಆ ಹಡಗಿಗೆ ಅಶಿ್ವನೀದೇವತೆಗಳೆಂಬ ಚಿಹೆ್ನ ಇತು್ತ. 12 ಾವು
ಸುರಕೂಸಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ತಂಗಿದೆವು. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದುವರೆದು ರೇಗಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದೆವು. ಒಂದು ದಿನ ಾದ ಮೇಲೆ ತೆಂಕಣ ಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತಿ
ೕಲಕೆ್ಕ
ಬಂದೆವು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಅವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ತರು ಾಯ ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 15 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರು
ನಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವರು ಅಪಿ್ಪಯಪೇಟೆಯ ವರೆಗೂ,
ಕೆಲವರು ತಿ್ರ ಛತ್ರ ವೆಂಬ ಸ್ಥಳದ ವರೆಗೂ ಬಂದರು. ೌಲನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ
ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡನು.
16
ಾವು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ,
ೌಲನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ ಾಯಿ
ಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕ ಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.
17 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರ ಮುಖರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವರು ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ; “ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಆಚಾರಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನೂ
ಾಡದವ ಾದರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ರೋ ಾಯರ ಕೈ ಗೆ
18 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟೆ್ಟ ನು.
ಾರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಾನು ಕೈ ಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿ ಬಂದಿತು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವರ ಮೇಲೆ
ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದಿಂದ ಅದನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 20 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಂಡು ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರ ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಈ
ಬೇಡಿಯಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಅವನಿಗೆ; “ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನಮಗೆ ಯೂ ಾಯದಿಂದ ವರದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ,
ಾತ ಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಕೇಳುವುದು
ನಮಗೆ ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಪಂಥದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆಂಬದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ” ಅಂದರು.
23 ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಲು, ಬಹುಮಂದಿ ಅವನ ಬಿ ಾರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಅವನು ಬೆಳಗಿ್ಗನಿಂದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಕುರಿತು ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ
ಾ ಹೇಳು ಾ್ತ,
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನೂ್ನ, ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 24 ಅವನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳಿಗೆ
11 ಮೂರು ತಿಂಗ
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ಕೆಲವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು; ಕೆಲವರು ನಂಬದೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದೆ ಇರು ಾಗ ೌಲನು
ಅವರಿಗೆ; “ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಾಯಿಂದ 26 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ;
“ ‘ನೀನು ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ;
ನೀವು ಕಿವಿಯಿದು್ದ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಕಣಿ್ಣದು್ದ ನೋಡಿದರೂ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು.
27 ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಜನರ ಹೃ ದಯವು ಕ ಾ್ಲಗಿದೆ;
ಇವರ ಕಿವಿ ಕಿವು ಾಗಿದೆ;
ಇವರು ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಾವು ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಕಂಡು,
ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಹೃ ದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೇಗೂ ಹೊಂದ ಾರದೆಂದು ಹೀಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ’ ಎಂಬುದೇ.
28 “ಆದ ಾರಣ ದೇವರಿಂ ಾದ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ; ಅವ ಾದರೂ ಕೇಳುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅವನು ಈ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋದರು.
30 ತರು ಾಯ ಅವನು ಾನೇ ಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಇದು್ದ,
ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆದರದಿಂದ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 31
ಾವ ಅಡಿ್ಡಯೂ ಇಲ್ಲದೆ,
ತುಂ ಾ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
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ಾಪುರದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ೌಲನು ಎಂದು ರೋ ಾ 1:1 ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ,
ರೋಮ್ನ ಚಕ್ರ ವತಿರ್ ಾಗಿ 16 ವಷರ್ ವಯಸಿ್ಸ ನ ನೀರೋ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಏರಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಾದ
ನಂತರ
ೌಲನು ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಕೊರಿಂಥದಿಂದ ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆದನು. ಪ್ರ ಮುಖ ಾದ ಈ ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಪಟ್ಟಣವು ಲೈ ಂಗಿಕ ಅನೈ ತಿಕತೆಯ ಮತು್ತ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ
ತಿಪೆ್ಪ ಗುಂಡಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಾಪದ ಅಥ ಾ
ಅದು್ಭತ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಜೀವನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಬರೆಯು ಾಗ, ಅವನು ಾನು
ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ೌಲನು
ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳ, ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ ಮು ಾ್ಯಂಶದ
ರೂಪುರೇಖೆಯನು್ನ ರಚಿಸು ಾ್ತನೆ: ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ತೆ,
ಾನವಕುಲದ ಾಪ, ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ
ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರ ಸುವ ಕೃ ಪೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 57 ರ ನಡುವೆ ಕೊರಿಂಥದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ ಸ್ಥಳ ರೋಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯರೂ
ಾಗು ದೇವಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ರೋಮ್ ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯ ದ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದ ರೋ
ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ (ರೋ ಾ 1:7).

ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವರೂ
ಾಪುರದ ಸಭೆಯ

ಉದೆ್ದೕಶ
ರೋ ಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಸಿ ಾ್ಧಂತದ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾದ ಮತು್ತ ಅತ್ಯಂತ
ವ್ಯ ವಸಿ್ಥತ ಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಾಗಿದೆ. ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಾಪಿಷ್ಠತೆಯನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ೌಲನು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದಂಗೆಯಿಂ ಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಖಂಡಿಸ ಾಯಿತು. ಆದರೂ, ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಡುವ ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀತಿಕರಣವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತನೆ. ಾವು ದೇವರಿಂದ ನೀತಿಕರಿಸಲ್ಪಟಾ ್ಟ ಗ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ
ಾಪವನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದ್ದರಿಂದ ಾವು ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಅಥ ಾ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಈ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ೌಲನ ಪ್ರ ತಿ ಾದನೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಾಪದ ಶಿ ಯಿಂದ ಮತು್ತ ಅವನ
ಅಥ ಾ ಅವಳ ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೇಗೆ ರ ಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬ ಾಕಿರ್ಕ ಾದ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ
ನಿರೂಪಣೆಯನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರ ನೀತಿ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾಪದ ಖಂಡನೆಯ ಸಿ್ಥತಿ ಮತು್ತ ನೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ — 1:18-3:20
2. ನೀತಿಯು ನೀತಿಕರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ — 3:21-5:21
3. ನೀತಿಯು ಪವಿತಿ್ರ ೕಕರಣವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ — 6:1-8:39
4. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ದೈ ವಿಕ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ — 9:1-11:36
5. ನೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸುವುದು — 12:1-15:13
6. ಸ ಾಪಿ್ತ: ವೈ ಯಕಿ್ತಕ ಸಂದೇಶ — 15:14-16:27
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ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಸನೂ, *ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನೂ, ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆಗಿರುವ ೌಲನು, 2 ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯರೂ ಾಗು
ದೇವಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ; 3 †ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ
1

ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
4 ದೇವರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರ ಂಥಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯು ದೇವರ ಮಗನೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದದು್ದ.
5 ಆತನು ವಂಶಕ್ರ ಮದಿಂದ ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಆತ್ಮ ನ ಶಕಿ್ತಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದು ‡ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀವೂ ಸಹ ಆ ಅನ್ಯ ಜನರೊಳಗಿನವ ಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ, 7 ಆತನ
ಹೆಸರಿನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧ ಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಉಂಟಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
§ಕೃ ಪೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲತನವನೂ್ನ ಹೊಂದಿದೆವು.

ದಲು *ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ †ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಾನು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡು ಾಗೆ ಾ್ಲ
ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರ ಮಗನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ
ದೈ ವಸೇವೆಯನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ದೇವರೇ ನನಗೆ
ಾ .
10 ದೈ ವಚಿತ್ತದಿಂದ
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಈಗ ಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಾಗಲೆಂದು ದೇವರಲಿ್ಲ
11-12 ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮೕಕ ವರವೇ ಾದರೂ ದೊರಕಿ ನೀವು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ದೃ ಢ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಸ ಾಯ ಹೊಂದಿ ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾನು ಧೈ ಯರ್ಗೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
8

ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
13 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ಇತರ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಸಫಲ ಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸಫಲ ಾದೀತೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇ ಾವತಿರ್ ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಅಡಿ್ಡ ಾಯಿತೆಂಬುದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ . 14 ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೂ ಇತರ ಜನಗಳಿಗೂ,
ಾನಿಗಳಿಗೂ, ಮೂಢರಿಗೂ §ತೀರಿಸಬೇ ಾದ ಒಂದು ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. 15 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ಾನಂತೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಸು ಾತೆರ್ಯ ಶಕಿ್ತ
*ಸು ಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ.
ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯು † ದಲು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆ ಮೇಲೆ ‡ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ ಅಂತೂ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಾಡುವ ದೇವರ
ಬಲಸ್ವರೂಪ ಾಗಿದೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ §ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
16

*“ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನೆಂಬ” ಾಸೊ್ತ ್ರ ೕಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ ಆ ನೀತಿಯು ನಂಬಿಕೆಯ
ಫಲ ಾಗಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ಾಗಿದೆ.
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿಗಳು
ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಅಡಿ್ಡ ಾಡುವವ ಾದ ದುಷ್ಟಮನುಷ ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯ
ಮೇಲೆಯೂ, ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆಯೂ †ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತ್ತದೆ,
18 ಅನೀತಿಯಿಂದ
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ರೋ

ಾಕೆಂದರೆ ‡ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹು ಾದದು್ದ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವನು. 20 ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದಿರುವ ಆತನ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಆತನ ನಿತ್ಯ ಶಕಿ್ತಯೂ, ದೈ ವತ್ವವೂ, ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತ
ದಲುಗೊಂಡು §ಆತನು
19

ಾಡಿದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗಳ ಮೂಲಕ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿ ಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನೆಪವನು್ನ
21
ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದ್ದರೂ
ಅವರು ಆತನನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ನೆನಸಿ ಆತನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಲಿಲ್ಲ. *ಅವರು ಎಷೆ್ಟೕ ವಿಚಾರ
ಾಡಿದರೂ ಫಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಅವರ ಮನಸು್ಸ
ಕತ್ತ ಾಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. 22 † ಾವು ಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚ ಾದರು. 23 ‡ಲಯವಿಲ್ಲದ §ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವ ಮನುಷ ,್ಯ ಪಶು, ಪ , ಸರಿಸೃ ಪಗಳು ಇ ಾ್ಯ ದಿಗಳ ರೂಪಗ ಂದಿಗೆ
ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು.
24 ಆದ ಾರಣ ಅವರು ಮನಸಿ್ಸ ನ ದು ಾಶೆಗಳಂತೆ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ತ
್ಮಳಗೆ
*
ಾನಹೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹೊಲ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು.
25

ಅವರು ಸತ್ಯ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಸತ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಕತರ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದೆ

ಸೃ ಷಿ ್ಟಯನೆ್ನೕ ಪೂಜಿಸಿ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾದರು. ಆದರೆ, ಆತನೇ †ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕವನು, ಆಮೆನ್.
26 ಅವರು ಇಂಥದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ‡ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕೇವಲ ಲಜಾ್ಜ ಸ ್ಪದ ಾದ ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಗಳಿಗೆ

ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟ್ಟ ನು. ಅವರ ಹೆಂಗಸರು ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ ಭೋಗವನು್ನ ತೊರೆದು ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದ
ಾಮಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 27 ಅದರಂತೆ ಪುರುಷರು ಸಹ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಸಂಗವನು್ನ ತೊರೆದು
ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿಯೇ ಾ ೕದೆ್ರ ೕಕಗೊಂಡರು; ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗ ಾದರು; ಲಜಾ್ಜಹೀನ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದರು; ತಮ್ಮ
ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
28 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವರು ತಮಗಿದ್ದ ದೇವರ
ಾನವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಾಡ ಾರದ
§
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಅಶಿ್ಲೕಲ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ನು.

ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಅ ಾ್ಯಯ, ದು ಾರ್ಗರ್ತನ, ಲೋಭ ದುಷ್ಟತ ್ವ ಗಳಿಂದಲೂ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೊಲೆ, ಜಗಳ,
ೕಸ, ಹಗೆತನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾದರು. 30 ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಸುದಿ್ದ
ಹಬಿ್ಬ ಸುವವರೂ, ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ, ದೇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೂ, ಸೊಕಿ್ಕನವರೂ, ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ,
ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ, ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪ ಸುವವರೂ, 31 ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದವರೂ
ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವರೂ,
ಾತಿಗೆ ತಪು ್ಪವವರೂ, ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವರೂ, ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಆದರು.
32 ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರು *ಮರಣಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬ ದೇವವಿಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ
29

ಅವರು ಾವೇ ಅವುಗಳನು್ನ

ಾಡುವವರನೂ್ನ ಹೊಗಳು ಾ್ತ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಾಡುವುದಲ್ಲದೆ

2

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದರೂ ಅಪ ಾಧಿಗಳೇ
ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೈ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷ ಹುಡುಕುವ ನೀನು
ಾವ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ,
*ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ, †ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ
1

ನೀನೇ ದೋಷಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು. ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷವೆಣಿಸುವ ನೀನು ಆ
ದೋಷಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ. 2 ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡುವ
ತೀಪುರ್ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. 3 ಇದನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸು ಎಲೈ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ,
‡
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1:22 1 ಕೊರಿ 1:20

†

1:25 ರೋ
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ಾ. 9:5

ಾ. 1:20

†

1:23 1

‡

1:26

2:1 ಮ ಾ್ತ

ರೋ
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ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಲಿ್ಲ ದೋಷಹುಡುಕಿ, ನೀನು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ದೇವರ
ದಂಡನೆಯ ತೀಪರ್ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೇನೆಂದು
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ? 4 ಅಥ ಾ ಆತನ ‡ಅ ಾರ ಾದ
ದಯೆ, §ಸಹನೆ, *ದೀಘರ್ ಾಂತಿಗಳನು್ನ ಕೇವಲ ಾಗಿ
ೕಚಿಸಿ, ನಿನ್ನ †ಮನಸು್ಸ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
5
ಪೆ್ರರೇಪಿಸುವ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನದ ಅರಿವು ನಿನಗಿಲ್ಲ ೕ? ನೀನು ನಿನ್ನ
ಂಡತನವನೂ್ನ, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪವಿಲ್ಲದ
ಮನಸ್ಸ ನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದವರೆಗೂ ನಿನ ಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಇದಿ್ದೕ. 6 ‡ದೇವರು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು, 7
ಾರು
ಪ್ರ ಶಂಸೆ,
ೌರವ, ಮತು್ತ ಭ್ರ ಷ ್ಟರಹಿತ ಜೀವನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ
ಾಡು ಾ್ತರೋ, ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 8
ಾರು ಾ್ವಥರ್ ಾಧಕ ಾಗಿದು್ದ, ಸತ್ಯ ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೋ, ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಮತು್ತ ೌದ್ರ ಗಳು
ಬರುವವು. 9 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ದಲು ಅನಂತರ ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ §ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ

ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೇಲೂ ಸಂಕಟವೂ,
ಾತನೆಯೂ ಬರುವವು. 10 ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
ದಲು, ಅನಂತರ
ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ೌರವವೂ,
ಾನವೂ, ಮನ ಾಂತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗುವವು. * 11 †ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲ.

12 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವಿಲ್ಲದೆ
ಾಪ ಾಡಿದವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ
ಾಶಹೊಂದುವರು;
್ರ
ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿದು್ದ
ಾಪ ಾಡಿದವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪರ್ನು್ನ
13 ‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಹೊಂದುವರು.
ಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ
ಾರೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
್ರ
ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವರು.
14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವಿಲ್ಲದ ಅನ್ಯ ಜನರು § ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ
್ರ
್ರ

ಅವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮಗೆ ಾವೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಇದರಿಂದ ಅವರು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮುಖ್ಯ ಾತ್ಪಯರ್ ತಮ್ಮ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇದಕೆ್ಕ
ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಸಹ ಾ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ; ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಾದಿಪ್ರ ತಿ ಾದಿಗಳಂತೆ, ಇದು ತಪೆ್ಪಂದು
ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 16 * ಾನು ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ †ದೇವರು
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯರ ಗುಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸುವ ದಿನದಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.
17 ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನೆನಸಿಕೊಂಡು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ
್ರ
ಸಂತೋಷಿಸಿ, 18 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಆತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಬಲ್ಲವನೂ, ಇದು ತಕ್ಕದು್ದ
ಅದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕಯೆ. 19 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಾನಸತ್ಯ ಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ‡ಕುರುಡರಿಗೆ ಾರಿತೋರಿಸುವವನೂ, ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕೂ,
20 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನೂ,

ಾಲಕರಿಗೆ ಉ ಾ ಾ್ಯಯನೂ, ಆಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದಿ್ದಯೇ,
§ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಉಪದೇಶ
ಾಡುವ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಉಪದೇಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದೕ
ೕ?
ಕದಿಯ ಾರದೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ ನೀನೇ ಕಳ್ಳತನ
ಾಡುತಿ್ತಯೇನು? 22 ಾದರ
ಾಡ ಾರದೆಂದು
ಹೇಳುವ ನೀನೇ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುತಿ್ತೕ
ೕ? ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನೆ್ನೕ
ದೋಚುತಿ್ತಯೇನು? 23 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವ ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮೀರಿ
ನಡೆದು ದೇವರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸುತಿ್ತೕ
ೕ? 24 *“ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೇವರ
21

‡
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ರೋ
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‡

†

§

2:4 ರೋ
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2:19 ಮ ಾ್ತ 15:14
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*
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ಾ. 9:22

†
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§

‡

†
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§
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ಾಮವು ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತದೆಂದು” ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
25 †ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾದರೆ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ಸಂ ಾ್ಕರವು ನಿನಗೆ
್ರ
ಪ್ರ
ೕಜನಕರ ಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ
ಸುನ್ನತಿಯಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು. 26 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ‡ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನೇಮಗಳ

ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದರೆ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸುನ್ನತಿಯಿದ್ದವನಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? 27 ನೀವು
ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ; ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ; ಆದರೂ ಅದನು್ನ ಮೀರಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡು ಾ್ತರೆ.
28 §ಹೊರಗೆ
ಾತ್ರ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಲ್ಲ; ಮತು್ತ ಹೊರಗೆ ಶರೀರದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ

ಾಡಿರುವ ಸುನ್ನತಿಯು ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿರುವವನೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ನು;
ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ *ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿರುವವನೇ ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವನು. ಇದು ಾ ಾ್ಯ ಚಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ್ದೕ; ಇಂಥ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರ ಶಂಸೆಯು, †ದೇವರಿಂದಲೇ
ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
1

3

ಾ ಾದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈ ಶಿಷ್ಟ ್ಯ ವೇನು? ಸುನ್ನತಿ

ಾಡಿಸಿಕೊಂಡದರಿಂದ ಾಭವೇನು? 2 ಎ ಾ್ಲ
ದಲನೇಯ ಾಗಿ *ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳು ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಉಂಟು.
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 3 †ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ? ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಪು ್ಪವವ ಾ ಾನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 4 ಬದ ಾಗಿ,
‡“ನಿನ್ನ ಾತಿನಲೆ್ಲೕ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಾಗಬೇಕು,

ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ವೆ ಾ್ದಗ ನೀನು ವಿಜಯ ಾಲಿ ಆಗಬೇಕು.” ಎಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಗೆಯೇ, §ಎ ಾ್ಲ
ಾನವರು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದರೂ, ದೇವರು ಾತ್ರ ಸತ್ಯ ವಂತನೇ.
5 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅ ಾ್ಯ ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುವು ಾದರೆ
ಾವು ಏನು ಹೇ ೕಣ? ಉಗ್ರ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಾಡುವ ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾರನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.

*ಈ ಾತನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 6 ದೇವರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯ
ತೀ ಾರ್ಗುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? 7 ನನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ದೇವರ ಸತ್ಯ ವು ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮಹಿಮೆ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗುವು ಾದರೆ ಇನು್ನ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು
ಾಕೆ? 8 †“ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವಂತೆ,
ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ ್ನೕ ಏಕೆ ಾಡ ಾರದು?” ಈ ರೀತಿ ಸ್ವತಃ ಾನೇ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿಸಿ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರ ಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ
ಾಗುವುದು ಾ್ಯಯಸಮ್ಮತ ಾದುದು.
ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾಸ್ತ ್ರ ನಿಯಮ
ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?
ಾವು ಅನ್ಯರಿಗಿಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರೋ?
ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಇಲ್ಲ.
‡ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ §ಗಿ್ರ ೕಕರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು
ದಲೇ
ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ. 10 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ,
*“ನೀತಿವಂತನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ;
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ೕರ್ 4:8, ಕೀತರ್ 147:19-20,
3:5 ರೋ
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11 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲ,

ದೇವರನು್ನ ಹುಡುಕುವವನು ಇಲ್ಲ.
12 ಎಲ್ಲರೂ ಾರಿತಪಿ್ಪ ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಇಲ್ಲ.
13 †ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದಿರುವ ಸ ಾಧಿ
ಾಗಿದೆ.
ಅವರು
ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ವಂಚನೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. ‡ಅವರ ತುಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ.
14 §ಅವರ ಾಯಿ ಾಪದಿಂದಲೂ ಕೊ್ರ ೕಧದ
ಾತುಗಳಿಂದಲೂ, ತುಂಬಿದೆ.
15 *ಅವರ ಾಲುಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡುತ್ತವೆ.
16 ಅವರು ಹೋದ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಶಸಂಕಟಗಳು ಪೀಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
17 ಸ ಾ ಾನದ
ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅರಿಯರು.
18 †ಅವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
19 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲವು ಆ ಾಸ್ತ ಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾದವರಿಗೆ ಹೇಳಿವೆಯೆಂದು ಬಲೆ್ಲವಷೆ್ಟ. ‡ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ
್ರ
್ರ
ಾಯಿ ಕಟಿ್ಟಹೋಗುವುದು. ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು. 20 ಾಕೆಂದರೆ
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದಷೆ್ಟ.
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ನೀತಿವಂತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವುದೇ ಾಗರ್
ಈಗ ಾದರೋ *ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ

21

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
†
ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ.
ಅದು
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದಲೂ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
22 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕವೇ
ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಾ ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ನೀತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ
ಾವ ಾರತಮ್ಯ ವನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
23 ‡ಎಲ್ಲರೂ
24 §ಅವರು
ಾಪ
ಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೇ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವುದು ದೇವರ ಉಚಿ ಾಥರ್ ಾದ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ಅದು *ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಿಂ ಾದ ಾಪ ವಿ ೕಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆಗುವುದು. 25 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನವರ
ಾಪವನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದ್ದ ದೇವರು, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಾಪಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ತರುವ ಸಲು ಾಗಿ
ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ರಕ್ತ ಾರೆ ಎರೆಯುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 26 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರನು್ನ
ತ ್ಮಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯು ಾನು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೂ, ನೀತಿವಂತನೂ ಎಂದು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಲು ಾಗಿಯೂ ಪ್ರ ಸು್ತತ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು.
27 † ಾ ಾದರೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವೆಲಿ್ಲ? ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.

ಾವ ಆ ಾರದಿಂದ? ಕಮರ್ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೋ? ಅಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಾಗರ್ವನು್ನ
28 ‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಕಮರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ.
್ರ
ಮನುಷ ್ಯರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವರೆಂಬು ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ
29 §ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
ಾತ್ರ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ? ೌದು *ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು
ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 30 ಆತನು ಸುನ್ನತಿಯವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆ ಾರ.
ಾಗೆಯೇ †ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯೇ
†

ಕೀತರ್ 36:1

‡

107:42, 143:2

†
†

‡

3:13 ಕೀತರ್ 5:9

3:19 ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ

§

3:21 ಅ. ಕೃ. 10:43
3:27 ರೋ

ರೋ

§
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3:23 ರೋ

ಾ. 3:9
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3:15
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†
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*

§
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‡
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ಾರಣ.
ಾ ಾದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ತೆಗೆದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುತೆ್ತೕವಷೆ್ಟೕ.

ಾಕುತೆ್ತೕ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 4:16

ೕ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.

4

ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾದನೆಂಬ ಾದ
1 ಾ ಾದರೆ ವಂ ಾನುಕ್ರ ಮ ಾಗಿ ನಮಗೆ *ಮೂಲಪಿತೃ ಾಗಿರುವ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನು
ಪಡೆದುಕೊಂಡನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು? 2 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಪುಣ್ಯಕಿ್ರ ಯೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತ ಾದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದು; ಆದರೆ †ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ

3 ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ,
ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
್ರ
‡“ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು; ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು”
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 4 ಕೆಲಸ
ಾಡಿದವನಿಗೆ ಬರುವ ಕೂಲಿಯು ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ದೊರಕುವಂಥದೆಂದು
ಎಣಿಕೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ್ದೕ ಎಂದು ಎಣಿಕೆ ಾಗುವುದು. 5 ಆದರೆ
ಾವನು
§
ಪುಣ್ಯಕಿ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿದವ ಾಗಿರದೆ
ಾ ಾತ್ಮರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾತನಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಕೆಯಿಡು ಾ್ತನೋ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 6 ದೇವರು
ಾವನನು್ನ
ಪುಣ್ಯಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನು ಧನ್ಯ ನೆಂದು
ಾವೀದನು ಸಹ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, 7 *“ ಾರ ಅಪ ಾಧಗಳು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿದೆ
ೕ,
ಾರ ಾಪಗಳು
8
†
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ
ೕ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
ಕತರ್ನು
ಾವನ ಾಪವನು್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ತರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ
ಮನುಷ ್ಯ ನೇ ಧನ್ಯ ನು.” 9 ‡ಈ ಶುಭವು ಸುನ್ನತಿ ಾದವರಿಗೆ ಾತ್ರ ೕ? ಅಥ ಾ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಸಹ ಉಂಟೋ? §“ಅಬ್ರ ಾಮನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು” ಎಂಬು ಾಗಿ
10

ಾವು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ

ಅದು
ಾ ಾಗ ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು? ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾದ ಮೇಲೆ
ೕ?
ದಲೋ? ಸುನ್ನತಿ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ
ಅನಂತರ *ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ,
ದಲೇ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಗುರು ಾಗಿಯೂ,

ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 11
ಮುದೆ್ರ ಾಗಿಯೂ ಹೊಂದಿದನು.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅವರು
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾಗೂ್ಯ †ಮೂಲಪಿತೃ ಾದನು; ಇದರಿಂದ ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ ್ಟರು.
12 ಇದಲ್ಲದೆ ಸುನ್ನತಿಯವರಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಹೊಂದಿದ್ದವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾಗಿರುವ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ
ದಲೇ ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಕ್ರ ಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ
ಸಹ ಮೂಲ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ
‡ನೀನು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಿ ಎಂಬ
ಾ ಾ್ದನವು ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಲಿ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರಿ ಾಗಲಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಆದದ್ದಲ;್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀತಿ ಾಗಿದೆ.
14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತು,
್ರ
15
ಾ ಾ್ದನವು ನಿರಥರ್ಕ ಾಯಿತು.
ಾಕೆಂದರೆ §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಜನರನು್ನ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ
13

ಗುರಿ ಾಡುವಂಥದು್ದ, ಆದರೆ *ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
16 ಆದ ಾರಣ ಆ ಾಧ್ಯ ತೆಯು ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ
ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಆ
ಾ ಾ್ದನವು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ತಂದೆ ಾದ†ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ,
*
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†
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ಾಪುರದವರಿಗೆ 5:9

ರೋ

ಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನಂಥ ನಂಬಿಕೆ
17 ‡“ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪಿತ ಾಗಿ

ಅಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಆ ಾರ

ಇರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ.
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು” ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ. ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
§ಅಸಿ್ತತ ್ವದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಅಸಿ್ತತ ್ವಕೆ ್ಕ ತರುವಂಥವನೂ ಆದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನು.

*“ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ ಾ್ಟ ಗುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ತನಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ನಿರೀ ಗೆ
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾನು ಬಹು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪಿತ ಾಗುವೆನೆಂದು ನಿರೀ ಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿರೀ ಸಿ ನಂಬಿದನು. 19 †ಅವನು ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ನೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ‡ತನ್ನ
18

ದೇಹವು ಆಗಲೇ ಮೃ ತ ಾ್ರ ಯ ಾಯಿತೆಂದೂ § ಾರಳಿಗೆ ಗಭರ್ ಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದಲಿಲ್ಲ. 20 ದೇವರು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಚಂಚಲಚಿತ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವವ ಾಗಿ *ಆತನು ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನೆಂದು †ಪೂಣರ್ದೃ ಢತೆಯುಳ್ಳವ ಾದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ
23

ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ‡ನಮಗೋಸ್ಕರವೂ ಬರೆದಿರುವುದು.
24 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ §ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ದೇವರನು್ನ *ನಂಬುವ ನಮಗೂ ಆ
ನಂಬಿಕೆಯು ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 25 †ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೆಂಬುದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ

ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ ‡ನಮಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೀವದಿಂದ
ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು.

5

ನೀತಿವಂತ ಾದವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥ ಫಲಗಳು
1 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಾವು *ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾರಣ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಮೂಲಕ †ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವುಂಟು. 2 ಈಗ ಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ
ಕೃ ಾಶ್ರ ಯಕೆ್ಕ ‡ಆತನ ಮು ಾಂತರವೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ
ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕವೆ.

3

ಇದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಏಕೆಂದರೆ §ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ, ಾಳೆ್ಮಯೂ ಸದು್ಗಣವನು್ನ, ಸದು್ಗಣವು
ನಿರೀ ಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 5 *ಈ ನಿರೀ ಯು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆ ಾಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
†ಏಕೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

4

ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಾವು ‡ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಯಮಿತ ಾಲದಲಿ್ಲ §ಭಕಿ್ತಹೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಣಕೊಟ್ಟ ನು.
7 ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ
ಾ ಾದರೂ ಾ್ರ ಣಕೊಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಿ ಾಗಿ
8 ಆದರೆ
ಾ್ರ ಣಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾವ ಾದರೂ ಧೈ ಯರ್ ಾಡಿದರೂ
ಾಡಬಹುದು.
ಾವು
* ಾಪಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಣಕೊಟ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲ †ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
‡
§

§
*

4:17 ಆದಿ 17:5
4:19 ಆದಿ 18:11

9:9,10; 6:11; 2 ತಿ

9

4:17 1 ಕೊರಿ 1:28
4:21 ಆದಿ 18:14

. 3:16,17

§

ಾವು ‡ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಆತನ
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†

*

4:18 ಆದಿ 15:5

4:24 ಅ. ಕೃ. 2:24

5:6,8; 8:32; ಯೆ ಾ 53:5,6; ಮ ಾ್ತ 20:28; ಗ ಾ. 1:4
ರೋ

ಾ. 15:13

ಫಿಲಿ. 1:20
ರೋ

ಾ. 5:6

†

‡

5:2 ಎಫೆ 2:18, ಇಬಿ್ರ. 10:19-20

5:5 ಅ. ಕೃ. 2:17, 18:33, ತೀತ. 3:6

†

5:8

ೕ ಾ 3:16

‡

†

5:9 ರೋ

*

‡
§
‡

4:24 ರೋ

4:25 ರೋ

‡

ಾ. 3:25

*

5:1 ರೋ

ಾಕೋಬ. 1:3

ಾ. 5:8-10

§

4:19 ಇಬಿ್ರ. 11:12

4:23 ರೋ

ಾ. 10:9; 1 ಪೇತ್ರ 1:21

ಾ. 5:18

5:4 ಲೂಕ 21:19,
5:6 ರೋ

‡

4:19 ಆದಿ 17:17

4:21 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬಲಹೊಂದಿ

*

5:6 ರೋ

†

ಾ. 15:4; 1 ಕೊರಿ
4:25 ರೋ

ಾ. 3:28

†

ಾ.
5:1

5:5 ಕೀತರ್ 119:116,
ಾ. 4:25

*

5:8

ಾಪುರದವರಿಗೆ 5:10

ರೋ

1600

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 5:21

ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು ಅಷೆ್ಟೕ ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ?
10 ಾವು ದೇವರಿಗೆ §ಶತು್ರ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೇ ನಮಗೆ ಆತನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಆತನೊಂದಿಗೆ
*ಸಂ ಾನ ಾಯಿತು ಆತನ ಕೂಡ ಸಂ ಾನ ಾದ ನಮಗೆ ಮಗನ †ಜೀವದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು

ಅಷೆ್ಟೕ ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ? 11 ಇಷು್ಟ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಸಂ ಾನ ಾದದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮು ಾಂತರ ದೇವರಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಆ ಾಮನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣ ಾದಂತೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು
ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ‡ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಆ ಾಮನಿಂದಲೇ ಾಪವೂ ಲೋಕದೊಳಗೆ

12

ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿತು ಮತು್ತ ಮರಣವು ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ, ಾಗು, ಮರಣವು ಎಲ್ಲರು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾ್ರ ಪಿ್ತ ಾಯಿತು. 13 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಾಪವು ಲೋಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ
§ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಾಪವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೂ ಆ ಾಮನ ಾಲದಿಂದ
ೕಶೆಯ ಾಲದವರೆಗೂ ಮರಣದ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಾಮನು ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ
ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಾಪವನು್ನ ಾಡದೆ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. *ಆ
ಆ ಾಮನು ಬರಬೇ ಾದ ಒ ಾ್ಬತ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
15 ಆದರೆ ಆ ಅಪ ಾಧದ ಸಂಗತಿಗೂ ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾನದ ಸಂಗತಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವುಂಟು.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ನ ಅಪ ಾಧದಿಂದ ಬಹುಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಸಿಕು್ಕವ ವರವೂ †ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು
ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ. 16 ದೇವರ ವರವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾಪದ ಫಲದಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾನವು
ಅನೇಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ ‡ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತು.
17

ಒಬ್ಬ ನು
ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧದಿಂದ ಮರಣವು ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬ ನ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಮರಣವು
ಆಳುವು ಾದರೆ ದೇವರು ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವ ಕೃ ಾ ಾನವನೂ್ನ, ನೀತಿಯೆಂಬ ವರವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೂಲಕ §ಜೀವಭರಿತ ಾಗಿ ಆಳುವುದು ಮತೂ್ತ
ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ.
18 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಆ ಾಮನ ಒಂದೇ ಅಪ ಾಧದ ಮೂಲಕ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಮರಣವೆಂಬ
ನಿಣರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಒಂದೇ ಸ ಾ್ಕಯರ್ದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿ ಜೀವವು ಫಲಿಸಿತು. 19 ಒಬ್ಬ ನ ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಹೇಗೆ ಾಪಿಗ ಾದರೋ ಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ನ *ವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗುವರು. 20 †

ಅಪ ಾಧಗಳು ಹೆಚಾ್ಚ ಗು ಾ್ತ ಬಂದೆಂತ ಾ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಾಪವು
ಹೆಚಾ್ಚ ಾಗಲೆ್ಲೕ ‡ಕೃ ಪೆಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪ್ರ ಬಲ ಾಯಿತು. 21 ಹೀಗೆ § ಾಪವು ಮರಣವನು್ನಂಟು
ಾಡು ಾ್ತ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನೀತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತ ಆಳುವಂ ಾಯಿತು.

6
ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾದವರು
§
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5:15 ರೋ
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5:12

ಾ. 5:19 ಯೆ ಾ

5:20 ಗ ಾ. 3:19, ರೋ
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ರೋ
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ಾಪುರದವರಿಗೆ 6:1

ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ

1601

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 6:21

ೕಣ?

ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಲಿ ಎಂದು ಾವು ಇನೂ್ನ ಾಪವನು್ನ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೋ?
ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಾ ಾಗ ಾರದು. 2 * ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವ ಾದ
ಾವು ಇನು್ನ ಅದರಲೆ್ಲೕ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? 3 †ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ

ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 4 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾವು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ
ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿ ‡ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟೆ್ಟವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸತು್ತ ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ §ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಾವು ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದೆದು್ದ *ನೂತನ ಜೀವದಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಹೇಗೆಂದರೆ ಾವು ಆತನ ಮರಣಕೆ್ಕ †ಸದೃ ಶ್ಯ ಾದ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಆತನಲಿ್ಲ
ಐಕ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಸದೃ ಶ ಾದ ಪುನರು ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾಗುವೆವು.
6 ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ‡ ಾ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವವು ಾಶ ಾಗಿ, ಾವು ಇನೂ್ನ ಾಪದ ವಶದಲಿ್ಲರದಂತೆ
ನಮ್ಮ ಪೂವರ್ಸ್ವ ಾವವು §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. 7 *ಸತ್ತವನು ಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ † ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಡನೆ ಸತ್ತ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ.
9 ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ‡ಆತನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಾಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ, ಮರಣವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 10 §ಆತನು ಸತ್ತದು್ದ ಒಂದೇ ಾರಿ ಅದು
ಾಪದ

ಾಲಿಗೆ; ಆತನು ಜೀವಿಸುವುದು ದೇವರಿ ಾಗಿಯೇ,

11

ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನ ಐಕ್ಯ ದಿಂದ * ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರೂ, ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೂ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಂಬಿದವರು ಾಪದ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಾಸ ಾಗುವರು
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವಿಗೆ ಒಳ ಾಗುವ ಈ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ ಆಳಗೊಡಿಸಿ ನೀವು
ದೇಹದ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಡಿರಿ. 13 ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ, ಅವುಗಳನು್ನ ದುಷ್ಟತ ್ವವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಾಧನಗ ಾಗಿ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ನೀವು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿರ ಾಗಿ †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ
12

ನೀತಿಯ ಆಯುಧಗಳ ಾ್ನ ಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. 14
ಾಕೆಂದರೆ ‡ ಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ
§
ನಡೆಸದು; ನೀವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃ ಪೆಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಾ ಾದರೇನು? ಾವು
ಧಮರ್ ಾ ಾ್ತ ್ರ ಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃ ಪೆಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು * ಾಪವನು್ನ
ಾಡಬಹುದೋ? ಎಂದಿಗೂ

16 ನೀವು
ಾವನಿಗೆ ಾಸರಂತೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವು ಒಪಿ್ಪ ಸಿ
†
ಕೊಡುತಿ್ತೕರೋ ಆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿಯೇ ಇರುವಿರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
ಾಪಕೆ್ಕ
ಾಸ ಾದರೆ ಮರಣವೇ ಫಲ; ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವಕೆ ್ಕ ಾಸ ಾದರೆ ನೀತಿಯೇ ಫಲ 17 ಆದರೆ
ನೀವು
ದಲು ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬೋಧನೆಗೆ ನೀವು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಅಧೀನ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ, 18 ‡ ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ §ನೀತಿಗೆ ಾಸ ಾದ್ದರಿಂದಲೂ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 19 ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವದ ಬಲಹೀನತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾನು *ಲೋಕದ

ಾಡ ಾರದು.

ರೀತಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. †ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಬಂಡುತನಕೂ್ಕ,
ದುಷ್ಟತನಕೂ್ಕ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ನೀತಿಗೆ ಾಸರ ಾ್ನ ಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡಿರಿ. 20 ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನೀತಿಗೆ ಒಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 21 ಆದರೆ
*

† 6:3 ಗ ಾ. 3:27 ‡ 6:4 ಕೊಲೊ
*
2:12
6:4 ರೋ ಾ. 6:9; 8:11; ಅ. ಕೃ. 2:24
6:4 2 ಕೊರಿ 5:17; ಗ ಾ. 15; ಎಫೆ 4:23,24; ಕೊಲೊ 3:10 † 6:5
‡ 6:6 ಎಫೆ 4:22; ಕೊಲೊ 3:9 § 6:6 ಗ ಾ. 2:20; 5:24; 6:14 * 6:7 ರೋ ಾ. 6:18 † 6:8
ಫಿಲಿ. 3:10,11
‡ 6:9 ಅ. ಕೃ. 13:34; ಪ್ರಕ 1:18 § 6:10 ಇಬಿ್ರ. 7:27 * 6:11 ರೋ ಾ. 6:2
2 ತಿ . 2:11; 2 ಕೊರಿ 4:10; 13:4
† 6:13 ರೋ ಾ. 12:1 ‡ 6:14 ರೋ ಾ. 8:2; 12 § 6:14 ನೇಮಗಳಿಗೆ * 6:15 ರೋ ಾ. 6:1 † 6:16
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6:2 ರೋ
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§
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ಾಡಿದ್ದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದ ‡ನಿಮಗುಂಟಾದ ಫಲವೇನು? ಈಗ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಾಚಿಕೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ. §ಕೊನೆಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವುದು ಮರಣವಲ್ಲವೇ? 22 ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು
* ಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ದೇವರಿಗೆ † ಾಸ ಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣವೆಂಬ ಫಲವು
ನೀವು

ದಲು

ದೊರಕಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. 23
ಾಕೆಂದರೆ ‡ ಾಪವು ಕೊಡುವ
ಸಂಬಳ ಮರಣ; ದೇವರ ಕೃ ಾವರವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿತ್ಯ ಜೀವವೇ ಆಗಿದೆ.

7
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯ ಾದವರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಅಧೀನರಲ್ಲ
1 ಸಹೋದರರೇ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವನು್ನ ತಿಳಿದವರೊಂದಿಗೆ ಾನು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು
್ರ
ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೆ ಾತ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಾಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? 2 ಇದಕೆ್ಕ ದೃ ಾ್ಟಂತ, *ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು ಾ್ಯಯದ ಪ್ರ ಾರ
ಅವನಿಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. ಗಂಡನು ಸತ್ತರೆ ಮದುವೆಯ ನಿಯಮದಿಂದ ಅವಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗು ಾ್ತಳೆ.
3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ †ಆಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ನನು್ನ ಸೇರಿದರೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿ
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಆ ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆ
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ಗಂಡನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾಗೆಯೇ ನನ್ನ
ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಸಹ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾಲಿಗೆ ಸತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. *ದೇವರಿಗೆ

ಫಲಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಅಂದರೆ ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎ ಾ್ದತನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
5
ಾವು ಶರೀ ಾಧೀನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದಲೇ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ
ಾ ಾ ಾಶೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಿ್ರ ಯ ಾಗಿ †ಮರಣಕೆ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುತಿ್ತದ್ದವು. 6 ಈಗ ಾದರೋ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಂಧಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾಲಿಗೆ ಾವು ಸತ್ತವ ಾದ ಾರಣ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಬರಹರೂಪದ ಹಿಂದಿನ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ದೇವರಿಗೆ
ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸದೆ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ ‡ಹೊಸ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಶಕಿ್ತ ಾಲದು.
ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ?
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು

ಾಪಸ್ವರೂಪ ೕ?
ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ.
§ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಾಪವೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ
*“ದು ಾಶೆ ಾಪವೆಂದು” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ದು ಾಶೆಯಂದರೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ
8 ಆದರೆ
ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಾಪವು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಉಪ
ೕಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
†
ದು ಾಶೆಗಳನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿತು. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಾಪವು ಸತ್ತಂತೆ. 9
ದಲು
ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ ಜೀವದಿಂದಿದೆ್ದನು. ಆ ಯು ಬಂ ಾಗ ಾಪಕೆ್ಕ ಜೀವ ಬಂದಿತು.
ಾನು ಸತೆ್ತನು. 10 ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಯೇ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡು
ಬಂದಿತು. 11 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆ ಯ ಮೂಲಕವೇ ಾಪವು ಸಮಯ ಾಧಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿತು; ಆ
ಕಟ್ಟಳೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
7

ಮತು್ತ ಆ ಯು ಪರಿಶುದ್ಧವೂ,
‡
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ಮರಣಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತೋ?
ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ.
ಾಪವೇ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದದು್ದ. ಅದು
ಹಿತ ಾದದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಪವೇ ಎಂದು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಮತು್ತ ಆ ಯ ಮೂಲಕ ಾಪವು ಕೇವಲ ಾಪಸ್ವರೂಪವೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಯಿತು.
14 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದೆ್ದಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ ಾನು ದೇಹಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದವನೂ,
್ರ
ಾಪದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ § ಾರಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಹೇಗೆಂದರೆ ಾನು
ಾಡುವುದು ನನಗೇ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ,್ಲ * ಾವುದನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಇಚಿ್ಚ ಸುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ
ಾಡದೇ ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಆದರೆ ಾನು ಾಡುವಂಥದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ
17 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಉತ್ತಮ ಾದದೆ್ದಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ
ಾ ಾಯಿತು.
‡ಆ ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡುವವನು ಇನು್ನ ಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಾಪವೇ ಅದನು್ನ

ಾಡುತ್ತದೆ. 18 §ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶರೀ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಾಸ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೋ ಮನಸು್ಸಂಟು ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನನಿ್ನಂ ಾಗದು. 19 * ಾನು ಮೆಚು್ಚವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡದೆ ಮೆಚ್ಚದಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ
ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾಡ ಾರದೆನು್ನವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾನು ಾಡಿದರೆ †ಅದನು್ನ ಾಡಿದವನು

ಇನು್ನ ಾನಲ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಾಪವೇ ಅದನು್ನ
ಾಡಿತು. 21 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಾವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅದನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ ನನೊ್ನಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ
ಾಣಬರುತ್ತದೆ. 22 ಅಂತ ಾತ್ಮದೊಳಗೆ ‡ದೇವರ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ ಆನಂದ ಪಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. §ಆದರೆ

ನನ್ನ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೊಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟೆಂದು ಾಣುತ್ತದೆ. 23 ಅದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲರುವ
ನಿಯಮಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ
ಒಪಿ್ಪ ಸುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ. 24 ಅ
್ಯೕ, ಾನು ಎಂಥ ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ ನು! *ಇಂಥ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವನು ಾರು? 25 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿಯೂ,
ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ ಶರೀರದಿಂದ ಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಆ ಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ನಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಜೀವನ
1 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಾವ ಅಪ ಾಧ ನಿಣರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ,
2 *
ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಜೀವವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ನಿಯಮವು
†ನನ್ನ ನು್ನ ಾಪಮರಣಗಳಿಗೆ ಾರಣ ಾದ ನಿಯಮದಿಂದ ‡ವಿಮುಕಿ್ತಗೊಳಿಸಿತು. 3 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು

ನಮ್ಮ ಶರೀ ಾಧೀನಸ್ವ ಾವದ ನಿಮಿತ್ತ §ದುಬರ್ಲ ಾಗಿ ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದೆ ಇತೊ್ತೕ, ಅದನು್ನ
ದೇವರೇ
ಾಡಿದನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು * ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಾ ಾಧೀನ ಾದ
†ಶರೀರ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೇ ಾಪಕೆ್ಕ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು.
4 ಹೀಗಿರಲು ಶರೀರ ಾವಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ‡ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನಿಯಮವು ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
§

ರೋ

†

*

7:14 1 ಅರಸು. 21:20,25; 2 ಅರಸು. 17:17, ಯೆ ಾ 50:1, 52:3

†

ಾ. 7:12

‡

7:20 ರೋ

7:17 ರೋ

ಾ. 7:17

7:25 1 ಕೊರಿ 15:57

6:14,18; 7:4
1:14

‡

§

*

‡

ಾ. 7:20

§

8:2 1 ಕೊರಿ 15:45; 2 ಕೊರಿ 3:6

8:4 ಗ ಾ. 5:16,25

§

5

ಾಡಿದನು.

7:15 ರೋ

ಾ. 7:18-19

7:18 ಆದಿ 6:5, 8:21, ಕೀತರ್ 51:5, ಯೆರೆ 17:9

7:22 ಕೀತರ್ 1:2, 112:1, 119:35

8:3 ಗ ಾ. 9; ಇಬಿ್ರ. 7:18

ಾಗೆ

*

8:3

8:5 ಗ ಾ. 6:8

†

§

7:22 ಗ ಾ. 5:17

8:2 ನನ್ನ ನು್ನ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ

ಾಜ 16:5; ಇಬಿ್ರ. 10:6,8; 13:11

†

§ಶರೀರ ಾವವನು್ನ

† 7:16 1 ತಿ
* 7:19 ರೋ
* 7:24 ರೋ
‡ 8:2 ರೋ

ಾ. 8:12;

8:3 ಫಿಲಿ. 2:7;

ೕ ಾ

. 1:8,
ಾ. 7:15,
ಾ. 8:23

ಾಪುರದವರಿಗೆ 8:6

ರೋ

1604

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 8:21

ಅನುಸರಿಸುವವರು *ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತರೆ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ಸರಿಸುವವರು
†ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತರೆ. 6 ‡ಶರೀರ ಾವದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ
ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು ಮರಣ; ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವೂ ಮತು್ತ
7
ಮನ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಶರೀರ ಾವಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು §ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ; ಅಂಥ ಮನಸು್ಸ ಧಮರ್ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಒಳಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, *ಒಳಪಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದೂ
ಇಲ್ಲ. 8 ಶರೀರ ಾ ಾಧೀನ ಾಗಿರುವವರು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸ ಾರರು. 9 ಆ ಾಗೂ್ಯ, ನೀವೂ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನ
ಸ್ವ ಾವದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವವರೇ ಹೊರತು ದೇಹಸ್ವ ಾವದವರ ಾ್ಲ. †ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೇವರ

ಆತ್ಮ ನು ಾಸ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಶರೀರ ಾ ಾಧೀನರಲ್ಲ, ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
‡ ಾರಲಿ್ಲ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆತ್ಮ ನು ಇಲ್ಲ ೕ ಅವನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನವನಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವು ಾದರೆ
ದೇಹವು ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮ ವು ನೀತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11 ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ *ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾತನ ಆತ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ
ಮತ್ಯ ರ್ದೇಹಗಳನು್ನ ಸಹ ಬದುಕಿಸುವನು.
12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಸಹೋದರರೇ,
ಾವು ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ; ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ್ನ ನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಯೇ ಹೊರತು †ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಹಂಗಿನಲಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು
ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಿದರೆ ಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ; ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ‡ದೇಹದ
ಾಡುವು ಾದರೆ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 14
ಾರು §ದೇವರ ಆ ಾ್ಮ ನು ಾರ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೋ, ಅವರು *ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ನೀವು ತಿರುಗಿ ಭಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಾಗೆ
† ಾಸತ್ವದ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ. ಅದರ ಬದ ಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವು ‡ ದೇವರನು್ನ, §“ಅ ಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ,”
ದುರ ಾ್ಯ ಸಗಳನು್ನ

ಾಶ

16

ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
*ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಾ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದಕೆ್ಕ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ † ಾಧ್ಯ ಸ್ಥರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ದೇವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥರೂ ಾಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾಧ್ಯರು ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗುವು ಾದರೆ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವೆವು.
17

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮಹಿಮೆ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ §ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ ಮಹಿ ಾಪದವಿಯನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ
*ಈಗಿನ ಾಲದ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಅಲ್ಪವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 †ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಮೆಯು ಾ ಾಗ
18

ಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ. 20 ‡ಸೃ ಷಿ ್ಟ ನಿರಥರ್ಕತೆಗೆ
ಒಳ ಾಯಿತು; ಹೀಗೆ ಒಳ ಾದದು್ದ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದಲ್ಲ, ಅದನು್ನ §ಒಳಪಡಿಸಿದವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ,
21 ಆದರೂ ಅದಕೊ್ಕಂದು ನಿರೀ ಯುಂಟು; ಏನೆಂದರೆ *ಆ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯೂ ಕೂಡ
ಾಶದ ವಶದಿಂದ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದೀತೆಂದು ಸೃ ಷಿ ್ಟಯು ಬಹು

ಬಿಡುಗಡೆ
*

ಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ವಿ
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ಾ. 6:21; 8:13
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ಸೃ ಷಿ ್ಟಯೆ ಾ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನರಳು ಾ್ತ, ಪ್ರ ಸವ ವೇದನೆಪಡು ಾ್ತ ಇದೆಯೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
ಇದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ 23 †ಪ್ರ ಥಮ ಫಲ ಾಗಿರುವ ಾಗೂ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಾವೂ ಸಹ
‡ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ §ದೇಹಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾದ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
22

ನ ್ಮಳಗೆ ನರಳುತಿ್ತದೆ್ದೕ. 24 ಆ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ ಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು
ನಿರೀ ಸುವುದು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿರೀ ಎನು್ನವುದಿಲ್ಲ; ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಾ ಾದರೂ
ನಿರೀ ಸುವುದುಂಟೇ? 25 ಆದರೆ ಾಣದಿರುವುದನು್ನ ಾವು ಎದುರುನೋಡುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
* ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಾಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ನೋಡಿ
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ † ಾವು
ಾ ಾಗ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಎನು್ನವುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ‡ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಾನೇ
ಾತಿಲ್ಲದ ನರ ಾಟದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ
27 ಆದರೆ §ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡು ಾತನಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಮನೋ ಾವವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ; *ಆ ಆತ್ಮ ನು †ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವನೆಂದು ಆತನು ಬಲ್ಲ ನು.
28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ‡ಕರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ §ಎ ಾ್ಲ

ಾಯರ್ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆಗುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 29 ದೇವರು ಾರನು್ನ ತಮ್ಮ ವರೆಂದು
ದಲೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮಗನ ಅನುರೂಪಿಗ ಾಗುವಂತೆ ಆಗಲೇ ನೇಮಿಸಿದನು.
30 ಮತು್ತ
ಾರನು್ನ
ದಲು ನೇಮಿಸಿದನೋ ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು.
ಾರನು್ನ ಕರೆದನೋ *ಅವರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದನು.
ಾರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದನೋ ಅವರನು್ನ
ಮಹಿ ಾಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿ
31
ಾ ಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಏನು ಹೇ ೕಣ? †ದೇವರು ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೆ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು ಾರು? 32 ‡ಸ್ವಂತ ಮಗನನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನನು್ನ §ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ, ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸದೆ ಇರುವನೋ?
33 ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆ
ಾರು ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರು
ಾರು? *ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ

ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 34 ಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸುವವರು
ಾರು? ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದು್ದ †ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಬೇಡುವವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸು ೕ? 35 ಈ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಗಲಿಸುವವರು ಾರು?
ಕಷ್ಟ ೕ? ಸಂಕಟ ೕ? ಹಿಂಸೆ
ೕ? ಹಸಿ ೕ? ವಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದೋ? ಗಂ ಾಂತರ ೕ?
36
‡
ಖಡ್ಗ ೕ?
“ದೇವರೇ ಾವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಯ್ದ
ಕುರಿಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಿದರು.” ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದ ಾ್ಲ. 37 ಆದರೆ §ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಾತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ *ಪೂಣರ್ ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 38 ಹೇಗೆಂದರೆ

ಮರಣ ಾಗಲಿ, ಜೀವ ಾಗಲಿ, ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ, ದು ಾತ್ಮ ಗ ಾಗಲಿ, ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ, ಮುಂದಣ
ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ, 39 ಮಹತ್ವ ಗ ಾಗಲಿ, ಮೇಲಣ ಲೋಕ ಾಗಲಿ, ಕೆಳಗಣ ಲೋಕ ಾಗಲಿ, ಬೇರೆ
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ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

9
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಾದದು್ದ
* ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲದುಕೊಂಡು ಸು ಾ್ಳಡದೆ, ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ
ನನ್ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾ . 2 ನನಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ದುಃಖವೂ, ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟು. 3 ನನ್ನ ಸ್ವಜನರೂ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಆದ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಾನು
ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬಹಿಷಿ ್ಕ ್ರ ತ ಾಗಿ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಅವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲಿನ
ವಂಶದವರು. †ದೇವರು ಇವರನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
1

‡ಅವರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ §ಅವರಿಗೆ
*
†
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು,
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಆ ಾಧನೆಯೂ,
ಾ ಾ್ದನಗಳೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವು.
5 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರೇ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಅವರ ವಂಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಹುಟಿ್ಟದನು. ಆತನು ‡ಎ ಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯನೂ, ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೇವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು;

ಆಮೆನ್.
ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ ಆತನ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲ
6 §ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಾವು ಾವಿಸ ಾರದು.
ಾಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ ವಂಶದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲ್ಲ. 7 ಾಗೆಯೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ *“ಇ ಾಕನಿಂದ ಹುಟು್ಟವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು.”
ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆ ಾತಿನ ಅಥರ್ವೇನಂದರೆ ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ
† ಾ ಾ್ದನ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರೆಂದು
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂಬುದು. 9 ‡“ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಬರುವೆನು ಆಗ ಾರಳಿಗೆ

ಮಗನು ಇರುವನು” ಎಂಬ ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿದೆ. 10 ಇದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ
ಇ ಾಕನಿಂದ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸು ಾ ಾಗ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. 11-12 ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ
ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಇನು್ನ ಹುಟ್ಟದೆಯೂ, ಒಳೆ್ಳದ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಡುವ
ದಲೇ
§“ಹಿರಿಯನು ಕಿರಿಯನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವನೆಂಬು ಾಗಿ” ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟಿ ್ಟತು. ಇದರಿಂದ ದೇವರು
ತನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಳ್ಳದೆ
*ಕರೆಯು ಾತನ ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಾರಗೊಂಡಿದೆ. 13 ಇದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ †“ ಾಕೋಬನನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದೆನು ಾಗೂ ಏ ಾವನನು್ನ ‡ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು” ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ ಆತನ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲ
ಾ ಾದರೆ ಏನು ಹೇ ೕಣ? §ದೇವರಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯ ಉಂಟೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 15 *“ ಾವನ
ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟೋ ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು,
ಾವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕನಿಕರವಿದೆ
ೕ
ಅವನಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ದೇವರು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿರು ಾ್ತನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
14

*
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9:4 ಧ

ೕರ್ 4:14

†

9:4 ವಿ

9:4 ಇಬಿ್ರ. 9:1

ೕ 4:22, ರೋ
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9:15 ವಿ ೕ 33:19
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ದಯೆಯು ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಅಪೇ ಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ, ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ದೊರೆಯದೆ ದೇವರು
ಕರುಣಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 17 ದೇವರು ಫರೋಹನನನು್ನ ಕುರಿತು †“ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾ್ಯ ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ” ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. 18 ದೇವರು
‡ ಾರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೋ,
ಾರನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಇ ಾ್ಟ ನು ಾರ ಾಗಿಯೇ

ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
19 §“ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಆತನು ತಪು ್ಪ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ”
ಎಂದು ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳುವಿ. 20 ಎಲೋ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ ಾಗೆನ್ನಬೇಡ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಎಷ್ಟರವನು? *ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ರೂಪಿಸಿದವನಿಗೆ, “ಏಕೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀಗೆ
ರೂಪಿಸಿದೆ”, ಎಂದು ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? 21 †ಉತ್ತಮ ಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಾತೆ್ರ ಯನೂ್ನ, ಹೀನ ಾದ
ಬಳಕೆಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಾತೆ್ರ ಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ಮಣಿ್ಣ ನ ಮುದೆ್ದಯಿಂದ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ‡ಕುಂ ಾರನಿಗೆ
ಮಣಿ್ಣ ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ೕ? 22 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ
ಾಗೆ
ಾಡದೆ ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದ ಾಶನ ಾತ್ರರನು್ನ ಬಹು
23
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಮತು್ತ §ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ

ಕರುಣಾ ಾತ್ರರಲಿ್ಲ *ತನ್ನ ಮಹಿ ಾತಿಶಯವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಆತನು ಕರುಣಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
†ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ
ಾತ್ರ ಕರೆಯದೆ ಹೋಶೇಯನ ಗ್ರಂಥದ ವಚನದಲಿ್ಲ ಾನು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ
ಅನ್ಯ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಹ ‡ಕರೆದನು. 25 ಆ ವಚನವೇನಂದರೆ,
§“ನನ್ನ ಜನವಲ್ಲದವರನು್ನ ನನ್ನ ಜನರೆಂದು ನನಗೆ ಅಪಿ್ರ ಯ ಾದವಳನು್ನ ಪಿ್ರ ಯಳೆಂದೂ ಹೇಳುವೆನು.
26 ಮತು್ತ
ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲವೆಂದು’ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
*ಅವರು ‘ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು’ ” ಎಂಬುದೇ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆ ಾಯನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದು
ೕಷಿಸಿ ಾ್ದನೆ:
†“ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಸಮುದ್ರ ದ ಉಸುಬಿನಂತಿದ್ದರೂ ‡ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ ರ ಸಲ್ಪಡುವರು”
“ಕತರ್ನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ವಚನವನು್ನ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ನೆರವೆರಿಸಿಮುಗಿಸುವನು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
28 ಅದೇ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದಿಂದ ಯೆ ಾಯನು §ಮತೊ್ತಂದು ವಚನದಲಿ್ಲ, 29 *“ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಕತರ್ನು
ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂ ಾನವನು್ನ ಉಳಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
†“ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ ನಮ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ ಗೊ ೕರದ ದುದೆರ್ಸೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು
ದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
27

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ದೇವರು ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೇ ಾರಣ

ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ‡ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯು ಅಂದರೆ
§ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾದ ನೀತಿಯು ದೊರಕಿತು. 31 ಆದರೆ ನೀತಿಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ್ದ *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು
32 ಅದಕೆ್ಕ
ನೀತಿಯನು್ನ ದೊರಕಿಸುವ ಧಮರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿಯ ಾರದೆ ಹೋದರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
30
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ಾರಣವೇನು? ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಎಡವುವ ಕಲಿ್ಲಗೆ ಅವರು ಎಡವಿಬಿದ್ದರು. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ,
‡ “ಇಗೋ ಚೀ
ೕನಿನಲಿ್ಲ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲ ನೂ್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯನೂ್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.
§ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು *ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.

33

†ಆ

10

1

ಸಹೋದರರೇ, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಮನೋಭಿ ಾಷೆಯೂ ಮತು್ತ
ದೇವರಿಗೆ ಾನು
ಾಡುವ ವಿ ಾಪನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. 2 *ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು
ಾನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ಆದರೂ ಅವರ ಆಸಕಿ್ತಯು ಾ ಾನು ಾರ ಾದುದಲ್ಲ.
3 †ಅವರು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯನ್ನರಿಯದೆ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯನೆ್ನೕ;
ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂದು

ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು ಾ್ತ ಇದು್ದದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ನೀತಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀತಿಯನು್ನ
5 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ
ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು.
್ರ
‡
ನೀತಿಯನು ಾರ, “ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವನು ಅದರಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನೆಂದು”
ೕಶೆಯು
ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ. 6 ಆದರೆ §ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ನೀತಿಯು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. *“ ‘ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೇಲಣ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದವ ಾರು?’ 7 ಎಂ ಾಗಲಿ ‘ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾರು
ಾ ಾಳಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದರು?
ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.’ ” ಆದರೆ ಅದು ಏನನು್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 8 “ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವು ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ; ಅದು ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ.” ಆ
ಾಕ್ಯ ವು ಾವು ಾರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಾಕ್ಯ ವೇ. 9 ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನೆ್ನೕ
ಕತರ್ನೆಂದು † ಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ‡ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನೆಂದು

ಹೃ ದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ. 10 ಹೃ ದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ
ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ.
ಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
11 §“ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು
್ರ
ಹೇಳುತ್ತದೆ. 12 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ *ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಅಥ ಾ ಗಿ್ರ ೕಕನಿಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
†ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ನೇ ಕತರ್ನು; ಆತನು ತನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ‡ ಕತರ್ನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದೆಂದು

ಬರೆದಿದೆ.
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಾರಣವಲ್ಲ
14 ಆದರೆ ಅವರು ನಂಬದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮತು್ತ
ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳದಿರುವಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ನಂಬುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಪ್ರ ಚಾರಪಡಿಸುವವನಿಲ್ಲದೆ
ಕೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಸು ಾತೆರ್ ಾರುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸದೆ ಾರುವುದು ಹೇಗೆ? 15 ಇದಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ §“ಶುಭದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವವರ
ಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೋಹರ ಾಗಿವೆ”
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. 16 *ಆದರೂ ಆ ಶುಭವತರ್ ಾನಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆ ಾಯನು, †“ಕತರ್ನೇ, ಾವು ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ನಂಬಿದರು?” ಎಂದು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
†

9:33 1 ಪೇತ್ರ. 2:8
ೕವೇ. 2:26-27

*

‡

9:33 ಯೆ ಾ 28:16, 8:14, 1 ಪೇತ್ರ. 2:6-7

10:2 ಅ. ಕೃ. 21:20

12:8

†

10:12

ಇಬಿ್ರ. 4:2

§

10:3 ರೋ

10:6 ರೋ

§

ಾ. 9:30

*

§

ಾ. 1:17

9:33 ಆತನ ಮೇಲೆ

‡

10:5

*

9:33 ಯೆ ಾ 49:23,

ಾಜ 18:5; ಯೆಹೆ. 20:11,13; ಮ ಾ್ತ

† 10:9 ಮ ಾ್ತ 10:32; ಲೂಕ
*
10:9 ಅ. ಕೃ. 2:24; 1 ಪೇತ್ರ 1:21
10:11 ಯೆ ಾ 28:16; ರೋ ಾ. 9:33
10:12 ರೋ ಾ. 3:22,29
‡ 10:13
§ 10:15 ಯೆ ಾ 52:7; ನಹೂ. 1:15 * 10:16
ಅ. ಕೃ. 10:36
ೕವೇ. 2:32; ಅ. ಕೃ. 2:21
† 10:16 ಯೆ ಾ 53:1; ೕ ಾ 12:38

19:17; ಲೂಕ 10:28; ಗ ಾ. 3:12

‡

†

10:6 ಧ

ೕರ್ 30:12-14

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 10:17
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ರೋ
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ಆದ ಾರಣ ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯು ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಕ್ಯ ಾಗಿದೆ. 18 ಆದರೂ “ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇನೋ?” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ೌದು
‡
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
“ ಾರುವವರ ಧ ್ವನಿಯು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಸರಿಸಿತು, ಅವರ
17

ನುಡಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ

ಾ್ಯ ಪಿಸಿದವು.”

19

ಆದರೆ “ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಆ

ಾತೆರ್ಯನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇನು” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, §“ಜ ಾಂಗವಲ್ಲದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅಸೂಯೆ ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಪೆ್ರರೇಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ರೊಚಿ್ಚ ಗೆಬಿ್ಬ ಸುವೆನು”
ಎಂದು
ದಲು
ೕಶೆಯು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆ ಾಯನು ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿ,
*“ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಾನು ಸಿಕಿ್ಕದೆನು, ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳದವರಿಗೆ ಾನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದೆನು,”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 21 ಆದರೆ ಅವನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು, †“ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ಎದುರು ಾತ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕರೆದೆನೆಂದು” ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
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ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ
1
ಾ ಾದರೆ *ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನೋ ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. † ಾನು ಸಹ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ನು, ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವನು, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದವನು
ಆಗಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ. 2 ‡ದೇವರು ಾನು §ಮುಂ ಾಗಿ ತನ್ನ ಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ
ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಹೇಳುವ
ಾತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 3 ಅವನು
ದೇವರ ಮುಂದೆ, *“ಕತರ್ನೇ ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ

ಒಡೆದು ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.
ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ. 4 ದೇವರ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, “ ಾಳನ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ
ಅಡ್ಡಬೀಳದೆ ಇರುವ ಏಳು ಾವಿರ ಪುರುಷರನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದೇ. 5 ಅದರಂತೆ
ಈಗಿನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ †ಒಂದು ಾಗವು ಉಳಿದಿ ಾ್ದರೆ.
6 ‡ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ದಿಂದಲ್ಲ.
ಾಗಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ
ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? §ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಹುಡುಕಿದ್ದನು್ನ
ಅವರು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಳಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದು ದೊರೆಯಿತು. *ಉಳಿದವರು
ಂಡ ಾದರು.
8 †“ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಂದಬುದಿ್ಧಯ ಆತ್ಮ ನನು್ನ, ಅಂದರೆ ಾಣದ ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ, ಕೇಳದ ಕಿವಿಗಳನೂ್ನ
ಇನು್ನ ಕೃ ಪೆಯನು್ನವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ.

7

ಕೊಟ್ಟ ನು. ಈ ಾವವು ಈ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಬರೆದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ‡“ಅವರ ಭೋಜನವೇ ಅವರಿಗೆ ಬಲೆಯೂ, ಜಾಲವೂ, ಅಡೆತಡೆಯೂ, ಪ್ರ ತಿ ಾರವೂ ಆಗಲಿ;
10 ಅವರ

ಕಣು್ಣ
ಾ್ಬ ಗಿ ಾಣದೆಹೋಗಲಿ ಅವರ ಬೆನು್ನ
ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಾ ಾಗಲೂ ಬೊಗಿ್ಗಕೊಂಡಿರುವಂತೆ

ಾಡು”

ದೇವರು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳದು್ದ ಾಶ್ವತವಲ್ಲ
ಾ ಾದರೆ “ಅವರು ಬಿದೆ್ದೕಹೋಗುವಂತೆ ಎಡವಿದರೇನು” ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ
§
ಆಗ ಾರದು ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋದದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಹುಟಿ್ಟ ಸು ಾ್ತನೆ. 12 ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋದದು್ದ
ಸವರ್ಲೋಕದ ೌ ಾಗ್ಯಕೂ್ಕ, ಅವರು ಸೋತುಹೋದದು್ದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಂಪತಿ್ತಗೂ ಾಗರ್ ಾಗಿರ ಾಗಿ
11

‡

10:18 ಕೀತರ್ 19:4

ಯೆರೆ 31:7, 33:24
8:29
9:31

§

*
*

†

§

10:19 ಧ

11:3 1 ಅರಸು. 19:10,14,18
11:7 ರೋ

11:11 ಅ. ಕೃ. 28:28

ೕರ್ 32:21

11:1 2 ಕೊರಿ 11:22, ಫಿಲಿ. 3:5
ಾ. 11:25

†

†

*

10:20 ಯೆ ಾ 65:1

‡

11:5 ರೋ

†

10:21 ಯೆ ಾ 65:2

11:2 ಕೀತರ್ 94:14, 1 ಸಮು 12:22
ಾ. 9:27

11:8 ಯೆ ಾ 29:10, ಧ

‡

11:6 ರೋ

ೕರ್ 29:4, ಮ ಾ್ತ 13:14

ಾ. 4:4

‡

§
§

*

11:1

11:2 ರೋ

11:7 ರೋ

ಾ.
ಾ.

11:9 ಕೀತರ್ 69:22-23

ರೋ
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ಅವರ ಪೂಣರ್ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯು ಪ್ರ ಪಂಚಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಾಗ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರಣ ಾಗುವುದು.
13 ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, * ಾನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅ
ಸ್ತಲ ಾಗಿರ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಕೆರಳಿಸಿ
15
†ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಂದೇನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರನು್ನ

ನಿ ಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ ‡ಲೋಕವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಾಗರ್ ಾದ ಮೇಲೆ
ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಏ ಾಗುವುದು? ಸತ್ತವರು ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ.
16 §ಕಣಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಥಮಫಲವನು್ನ ದೇವರಿಗಪಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಣಕವೆ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಯಿತು.
ಬೇರು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳೂ ಾಗೆಯೇ. 17 ಆದರೆ *ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿ
ಾಡೆಣೆ್ಣ ಮರದಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಕಸಿ ಾಡಿರ ಾಗಿ ಊರೆಣೆ್ಣೕಮರದ ರಸವ ಾ್ತದ
ಬೇರಿನಲಿ್ಲ ಅದು ಾಲುಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಂಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಕೊಂಬೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 18 ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡರೂ ಆ ಬೇರಿಗೆ ನೀನು ಆ ಾರವಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗಿದೆ. 19 ಈ ಾತಿಗೆ, “ನನ್ನ ನು್ನ ಕಸಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಾಕಲ್ಪಟ ್ಟವ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬಹುದು. 20 ನೀನು ಹೇಳುವುದು ನಿಜ. ಅವರು ನಂಬದೇ
ಹೋದ್ದದರಿಂದ ಮುರಿದು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. †ನೀನು ನಿಂತಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. 21 ‡ಗವರ್ಪಡಬೇಡ,
§ಭಯದಿಂದಿರು. ದೇವರು ಹುಟು್ಟಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ದಯೆಯನೂ್ನ, ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೋಡು; ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯನೂ್ನ, *ನೀನು
ದೇವರ ದಯೆಯನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಆತನ ದಯೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಿ. †ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
23 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಕೂಡ ಇನು್ನ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವನು.
ಅವರನೂ್ನ ಕಸಿ ಾಡುವನು.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಸಿಕಟು್ಟ ವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
24 ನೀನು ಹುಟು್ಟ ಾಡುಮರದಿಂದ ಕಡಿದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಊರು ಮರದಲಿ್ಲ
ಕಸಿಕಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಕೊಂಬೆಗ ಾಗಿರುವ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮರದಲಿ್ಲ
ಕಸಿಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ.
22

ಸವರ್ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಸಹೋದರರೇ, ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂಬು ಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲು ಇದುವರೆಗೆ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಲು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾದ § ಂಡತನವು
ಾ ಾಗಲೂ ಇರದೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಮು ಾಯವು
25

ದೇವರ

11:13 ರೋ

ಅರಣ್ಯ 15:18-21

ಾತ್ರ ಇರುವುದು.

26

ಆ ನಂತರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು. ಇದಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ *ಬಿಡಿಸುವವನು †“ಚೀ
ೕನಿನೊಳಗಿಂದ
27
ಹೊರಟು ಬಂದು
ಾಕೋಬನಲಿ್ಲರುವ ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವನು.
ಾನು
ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾನು ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು ಾಗ
ನೆರವೇರುವುದು.” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. 28 ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಹಿತವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರ ಗಳೆಂದೆಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಪೂವಿರ್ಕರ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರ ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 29 ದೇವರು ವರಗಳನು್ನ
30
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವುದ್ದಕೂ್ಕ ‡ಮನಸು್ಸ ಬದ ಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಾವ
*

ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ತನಕ

ಾ. 15:16, ಅ. ಕೃ. 26:17-18, 9:15

*

11:17 ಯೆರೆ 11:16;

†

ೕ ಾ 15:2

11:14 1 ಕೊರಿ 9:22

†

‡

11:15 ರೋ

11:20 1 ಕೊರಿ 10:12, 2 ಕೊರಿ 1:24

ಾ. 5:11

‡

§

11:16

11:21 ರೋ

ಾ.

§ 11:21 ಫಿಲಿ. 2:12 * 11:22 1 ಕೊರಿ 15:2, ಇಬಿ್ರ. 3:6,14 † 11:22
12:3,16,; 1 ತಿ . 6:17
ೕ ಾ 15:2
‡ 11:25 ರೋ ಾ. 12:16 § 11:25 2 ಕೊರಿ 3:14, ರೋ ಾ. 11:7 * 11:26 ಯೆ ಾ 59:20-21, 27:9, ಯೆರೆ 31:31-34
† 11:26 ಕೀತರ್ 14:7, 53:6 ‡ 11:29 2 ಕೊರಿ 7:10

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 11:31

1611

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 12:8

ಪ್ರ ಾರ ನೀವು §ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಅವರ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೋ, 31 ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೂ ಈಗ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ
32
ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಅವರು ಹೊಂದುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ *ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಅವಿಧೇಯತೆಯೆಂಬ ದುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ
33 ಆ ಾ ದೇವರ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ,
ಮುಚಿ್ಚ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ ಅ ಾಧ.
ಆತನ
†ಆತನ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಆಗಮ್ಯ ಾದದು್ದ.
ಾಗರ್ಗಳು ಆಗೋಚರ ಾದವುಗಳೂ
ಆಗಿವೆ. 34 ‡“ಕತರ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ ಾರು? §ಆತನಿಗೆ ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ ಾಗಿದ್ದವನು
ಾರು? 35 *ಮುಂಗಡ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಆನಂತರ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು
ಾರು?”
36 †ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ
ಾಗಿ, ಆತನಿಂದ ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ.
‡ಆತನಿಗೇ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ಅಮೆನ್.

12
ದೇವಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿ

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನು್ನ ನೆನಪಿಸು ಾ್ತ, *ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ †ಮೀಸ ಾಗಿಯೂ, ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
1

ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಇದೇ ವಿವೇಕ ಪೂವರ್ಕ ಾದ ಆ ಾಧನೆಯು. 2 ‡ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ §ನೂತನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಾವದವ ಾಗಿರಿ. ಹೀ ಾದರೆ ದೇವರ
*ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಾದದೂ್ದ, ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದೂ್ದ, ದೋಷವಿಲ್ಲದೂ್ದ ಾವ
ಾವುದೆಂದು
ವಿವೇಚಿಸುವಿರಿ.
3 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃ ಪೆ ಾಡಿದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ
† ಾರೂ ತನ್ನ
ೕಗ್ಯ ತೆಗೆ ಮೀರಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ‡ದೇವರು ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥ
ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವನೋ, ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯದಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನು ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಾಕೆಂದರೆ §ನಮಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಅಂಗಗಳಿರ ಾಗಿ ಆ ಎ ಾ್ಲ

ಾಗೆಯೇ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟ ಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ *ಒಂದೇ
ದೇಹ ಾಗಿದು್ದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 6 †ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃ ಪೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾವು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ‡ಹೊಂದಿದ ವರವು ಪ್ರ ಾದನೆ ರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ
ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ೕ

5

ಾಗೆ ಪ್ರ ಾದನೆ ಹೇ ೕಣ. 7 §ಅದು ಸ ಾಸೇವೆಯ ರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಸ ಾಸೇವೆಯನು್ನ
8 ಬೋಧಿಸುವವನು ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಬುದಿ್ಧಹೇಳುವವನು ಬುದಿ್ಧ
ಾಡು ಾ್ತ ಇರೋಣ.
ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತ ಾಗಿರಲಿ. * ಾನಕೊಡುವವನು ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕೊಡಲಿ. † ಾರಿ
ತೋರಿಸುವವನು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅದನು್ನ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಾಡಲಿ.
§

11:30 ಎಫೆ 2:2, 3:11-13

40:13, 1 ಕೊರಿ 2:16
ಕೊಲೊ 1:16
6:20

*

†

‡

§

*

11:34

11:36 ರೋ

12:1 ಪವಿತ್ರ ಾಗಿಯೂ

12:2 1 ಥೆಸ. 4:3

ಎಫೆ 4:4,16

ಕೊರಿ 12:10

*
§

†

11:32 ರೋ

ಾಡಲಿ.

ಾ. 3:9

ೕಬ. 36:22-23

*

†

ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಉಪ ಾರ

11:33 ಧ

11:35

ಾ. 16:27, ಎಫೆ 3:21, ಫಿಲಿ. 4:20, ತಿ

‡

12:3 ರೋ

12:2 1 ಪೇತ್ರ 1:14; 1

ಾ. 11:20; 12:16

12:5 1 ಕೊರಿ 12:20 ಎಫೆ 4:4,12
12:7 ಅ. ಕೃ. 6:1

*

†

‡

ೕರ್ 29:29,

ೕಬ. 35:7, 41:11
. 1:17

ೕ ಾ 2:15

§

*

ೕಬ. 11:7

†

ಾಡುವವನು

‡

12:1 ರೋ

ಾ. 6:13,16,19; 1 ಕೊರಿ

12:2 ತೀತ 3:5; ಎಫೆ 4:23; ಕೊಲೊ 3:10

12:3 1 ಕೊರಿ 7:17; ಎಫೆ 4:7

§

12:4 1 ಕೊರಿ 12:12-14;

12:6 1 ಕೊರಿ 12:4,7-11; 7:7; 1 ಪೇತ್ರ 4:10,11

12:8 2 ಕೊರಿ 8:2; 9:7,11,13

†

11:34 ಯೆ ಾ

11:36 1 ಕೊರಿ 8:6, 11:12,

12:8 1 ತಿ

. 5:17

‡

12:6 1

ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 12:9
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ರೋ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 13:7

‡ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾಗಿರಲಿ. §ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 10 *ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಹೋದರರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆಂದು ತಿಳಿದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ.
† ೌರವಮ ಾರ್ದೆಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮುಂ ಾಗಿರಿ. 11 ಜಾಗ್ರ ತೆ ಬೇ ಾದಲಿ್ಲ
9

ಆಲಸ್ಯ ಾಗಿರದೆ ‡ಆಸಕ್ತಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಕತರ್ನ ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾಗಿರಿ. 12 §ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ನಿರೀ ಸುವ
ಮ ಾಪದವಿಯನು್ನ ನೆನಸಿ ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗಿರಿ, ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ರಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿರಿ. 13 ದೇವಜನರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬಂ ಾಗ ಸ ಾಯ
ಾಡಿರಿ. ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರವನು್ನ
14 *ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಆಚರಿಸಿರಿ.
ಾಡಿರಿ; ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ.
15 †ಸಂತೋಷಪಡುವವರ

ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಅಳುವವರ ಸಂಗಡ ಅಳಿರಿ. 16 ‡ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ
§
ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡದೆ ದೀನರನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿರಿ. *ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ
ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
17 †
‡ಎಲ್ಲರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಾವುದು

ೌರವ ಾದದೊ್ದೕ ಯುಕ್ತ ಾದದೊ್ದೕ ಅದನೆ್ನೕ
ೕಚಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿರಿ. 18 ಾಧ್ಯ ಾದರೆ
19
§
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗುವ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಿ.
ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನೀವೇ ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸದೆ ಶಿ ಸುವುದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ *“ ‘ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ,
ಾನೇ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು’ ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ” ಬರೆದಿದೆ. 20 ಾ ಾದರೆ
†“ನಿನ್ನ ವೈ ರಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸು; ಾ ಾರಿದ್ದರೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡು. ಹೀಗೆ
ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು”‡. 21 ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ಸೋತುಹೋಗದೆ ಒಳೆ್ಳತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರಿ.
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ಅಧಿ ಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೋಧನೆ
*ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ †ದೇವರಿಂದ
ಹೊರತು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧಿ ಾರವು ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದರೋ ದೇವರಿಂದ
2 ಆದುದರಿಂದ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಎದುರುಬೀಳುವವನು ದೇವರ ನೇಮವನು್ನ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರು.
ಎದುರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಎದುರಿಸುವವರು ಶಿ ಗೊಳ ಾಗುವರು. 3 ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ ಾಡುವವನಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ
ಭಯವಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಒಳೆ್ಳಕೆಲಸ ಾಡುವವನಿಗೆ ಭಯವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಧಿ ಾರಿಗೆ
ಭಯಪಡದೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕ
ೕ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು. ಆಗ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ
4
‡
ಹೊಗಳುವನು.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಹಿತಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
1

ಾಡಿದರೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಅವನು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರದ ದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವವನಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ಆದ ಾರಣ
ದಂಡನೆ ಾದೀತೆಂದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಮನ ಾ್ಸ ಗೆ ಒಪು ್ಪವಂತೆಯು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರು. 6 ಈ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ಕಂ ಾಯವನು್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಕಂ ಾಯ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುವವರು
ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿದು್ದ ಆ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೇ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 7 §ಅವರವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
‡

§ 12:9 ಕೀತರ್ 97:10; ಅ ೕ. 5:15; 1 ಥೆಸ. 5:21,22 * 12:10 ಇಬಿ್ರ.
‡
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5:44; 1 ಪೇತ್ರ 3:9
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ಾರಿಗೆ ಕಂ ಾಯ ೕ ಅವರಿಗೆ ಕಂ ಾಯವನು್ನ
ಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ
ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ರೋ

ಾರಿಗೆ ಸುಂಕ
ಾರಿಗೆ ಮ

ಾಪುರದವರಿಗೆ 14:9

ೕ ಅವರಿಗೆ ಸುಂಕವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೆ ಾ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದಲೇ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂಬ ಬೋಧನೆ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಋಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ಾಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
*
ಇರ ಾರದು.
ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
9 ಹೇಗೆಂದರೆ †“ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡ ಾರದು, ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು, ಕದಿಯ ಾರದು, ಪರರ ಸೊತ್ತನು್ನ
8

ಆಶಿಸ ಾರದು.” ಈ
ದ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ‡“ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು”
ಎಂಬ ಒಂದೇ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಅಡಕ ಾಗಿದೆ. 10 ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ
ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
§ಆದ ಾರಣ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದಲೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.
11 *ಈಗಿನ ಾಲವು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರತಕ್ಕ ಾಲವೆಂದು ಅರಿತು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿರಿ. † ಾವು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ದಲು ನಂಬಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದಕಿ್ಕಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿ ೕಚನೆಯ ಾಲವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ.
12 ಇರುಳು ಬಹಳ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಕಳೆಯಿತು; ಹಗಲು ಸಮೀಪ ಾಯಿತು. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾದ ‡ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. 13 §ದುಂ ೌತಣ
ಕುಡಿಕತನಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ,

ಾಗಲಿ *ಜಗಳ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಾನಸ್ಥ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ ್ಳೕಣ. 14 †ದೇಹದ ಆಸೆಗಳನು್ನ

ಾಮವಿ ಾಸ, ನಿಲರ್ಜಾ್ಜಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ

ಾಲ ಕಳೆಯದೆ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲರ ತಕ್ಕ ಾಗೆ
ಪೂರೈ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸದೇ ‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ಇನೊ್ನಬ್ಬರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ
1ಕೊರಿ 8-10
1 *ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢವಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆದರೆ ಸಂದೇ ಾಸ್ಪದ ಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾ್ವದ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 2 ಒಬ್ಬ ನು
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಂಬು ಾ್ತನೆ; ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃ ಢವಿಲ್ಲದವನು ಾಯಿಪಲ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನು್ನ ಾ್ತನೆ. 3 ತಿನು್ನವವನು ತಿನ್ನದವನನು್ನ ಹೀನೈ ಸ ಾರದು;
ತಿನ್ನದವನು ತಿನು್ನವವನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸ ಾರದು. ದೇವರು ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ?
4 †ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ಾರು? ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿ
ನಿಂತರೂ, ದೋಷಿ ಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವನ ಯಜ ಾನನಿಗೇ ಸೇರಿದು್ದ. ಅವನು ನಿದೊರ್ಷಿ ಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಡುವನು; ಅವನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 5 ‡ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ
ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತನೆ;
§ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಚಂಚಲಪಡದೆ ದೃ ಢ ಾಗಿರಲಿ. 6 ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸುವವನು
ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾ್ತನೆ. ತಿನು್ನವವನು ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ ತಿನು್ನ ಾ್ತನೆ; *ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ತಿನ್ನದವನು ಸಹ ಕತರ್ನಿ ಾಗಿಯೇ ತಿನ್ನದೆ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತನೆ. 7 †ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರು ತನ ಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಇಲ್ಲ. ತನ ಾಗಿ ಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, 8 ಾವು ಬದುಕಿದರೆ ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ
ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ; ಸತ್ತರೆ ಕತರ್ನಿ ಾಗಿ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ; ‡ಬದುಕಿದರೂ ಸತ್ತರೂ ಾವು ಕತರ್ನವರೇ. 9 ಾಕೆಂದರೆ
*
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ಾಕೋಬ. 3:14-16
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‡
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†
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*

†
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‡
‡
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‡

*

14:1 ರೋ
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§ಸತ್ತವರಿಗೂ, ಜೀವಿಸುವವರಿಗೂ ಒಡೆಯ ಾಗಬೇಕಂತಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾದನು. 10 ತಿನ್ನದವನೇ,
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನು ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದೇನು? ತಿನು್ನವವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ನೀನು ಹೀನೈ ಸುವುದೇನು? * ಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಾ್ಯ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 11 ಪವಿತ್ರ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ:
†“ ಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಣ ಾಲೂರುವನು. ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
ಾಲಿಗೆಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಆರಿಕೆ ಾಡುವರು ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ‡ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು.
13 ಆದ ಾರಣ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ §ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲೊ್ಲಬ ್ಬರು ತೀಪುರ್ ಾಡದೆ ಇರೋಣ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
12

ಸಹೋದರನ ಎದುರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಅಡೆತಡೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಕ ಾರದೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14 *
ಾವ ಪ ಾಥರ್ವೂ ಸ್ವತಃ ಅಶುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ದೃ ಢ ಾಗಿ

ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ † ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಒಬ್ಬ ನು ಾವಿಸಿದರೆ
ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.
15 ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಆ ಾರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ನೋವುಂಟಾದರೆ ನೀನು ಪಿ್ರ ೕತಿಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವವನಲ್ಲ.
ಾವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾ್ರ ಣಕೊಟ್ಟ ನೋ ‡ಅವನನು್ನ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ
16

ಆ ಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಡಿಸ ಾರದು.

ನಿಮಗಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕ್ರ ಮಗಳು ದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಾಗ ಾರದು.
ಾಕೆಂದರೆ ತಿನು್ನವುದೂ, ಕುಡಿಯುವುದೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವಲ್ಲ §ನೀತಿಯೂ, *ಸ ಾ ಾನವೂ,
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂ ಾಗುವ ಆನಂದವೂ ಆಗಿದೆ. 18 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವವನು
ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವನೂ, ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಲಿ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು †ಸ ಾ ಾನಕೂ್ಕ, ಪರಸ್ಪರ ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಗೂ ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಧಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
17

20

‡ದೇವರು ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೀನು ಆ ಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಕೆಡವಬೇಡ. §ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳೂ ಶುದ್ಧವೇ;

*ಆದರೆ ತಿಂದು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು್ನಂಟು ಾಡುವುದು ಕೆಟ್ಟದು್ದ. 21 ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ,
ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಯುವು ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಬೇರೆ
ಾವುದ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. 22 ನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಗೋಚರ ಾಗಿ ಅದು ನಿನ್ನ
ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಾತ್ರ ಇರಲಿ. † ಾನು ಒಪಿ್ಪದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂಶಯ ಪಡದವನೇ ಧನ್ಯ ನು. 23 ಸಂಶಯಪಟು್ಟ

ಊಟ ಾಡುವವನು ಸಂಶಯದಿಂದ ತಿನು್ನವ ಾರಣ ತನ್ನ ಊಟದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ದೋಷಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ‡ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಾಪವೇ ಆಗಿದೆ.
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ನೆರೆಯವನ ಹಿತವನೂ್ನ ಬಯಸುವವ ಾಗು
1 *ದೃ ಢ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾದ ಾವು ಬಲಹೀನ ಾದವರ ಾರಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 2 †ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹಿತವನೂ್ನ,
ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕು. 3
ಾಕೆಂದರೆ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ

ಹಿತ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. §“ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವರ ದೂಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಬಂದವು” ಎಂದು
ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ. 4 *ಈ
ದಲು ಬರೆದದೆ್ದ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಾವು
§

14:9 ಅ. ಕೃ. 10:42; ಪ್ರಕ 20:12
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‡

ತಿ

†
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†
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§
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ಓದಿ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನೂ್ನ, ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ಆ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳು
ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 5 ಆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನೂ್ನ, ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ †ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 6 ಹೀಗೆ ನೀವು ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ
ಒಕೊ್ಕರಳಿನಿಂದ ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಿರಿ.
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ. 8 ಾಕೆಂದರೆ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ *ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿ

ಆತನ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ಸಂ ಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದೂ, 9 †ಅನ್ಯ ಜನರು
ದೇವರನು್ನ ಆತನ ದಯೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ‡“ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ಇನೊ್ನಮೆ ,್ಮ §“ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿ ಾ
*
ದೇವರ ಜನರೊಡನೆ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ” ಎಂದೂ,
ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ, “ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಕತರ್ನನು್ನ
ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸಮಸ್ತಪ ್ರ ಜೆಗಳು ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಲಿ” ಎಂದೂ ಬರೆದದೆ. 12 †ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ, ಯೆ ಾಯನು
ಸು್ತತಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ

ಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು” ಎಂದೂ,

10

11

ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‡“ಇಷಯನ ವಂಶಸ್ಥನೂ ಅಂದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು ಬರು ಾ್ತನೆ.
§ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರುವರು.” 13 ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸಮೃ ದ್ಧ ಾದ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಂಬುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ *ಸಂತೋಷವನೂ್ನ

ಮನ ಾ್ಯಂತಿಯನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ್ಲ, ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಂಡವ ಾಗಿ
ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ.
ೌಲನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಾನು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂಬ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯವರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ
14 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವಂತೂ ಒಳೆ್ಳತನದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿದು್ದ, ಸಕಲ
ಾನದಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬುದಿ್ಧಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇದಿ್ದೕರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
15-16 ಆದರೂ ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೆನಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲ
ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
ಂದು
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ † ಾನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಿತು.
ಾನು ದೇವರ
ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಜಕ ಸೇವೆ ಎಂಬಂತೆ ನಡಿಸಿ ‡ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪರ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ಯತಿ್ನ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾರಣವುಂಟು 18 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನ
ಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರ ಯೆಯಲಿ್ಲಯೂ, §ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಲದಿಂದಲೂ,
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಬಲದಿಂದಲೂ

ಾಡಿಸಿದ

ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಲದು.

19

ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ

ಾವ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ದಲುಗೊಂಡು *ಇಲು್ಲರಿಕ ಸೀಮೆಯ

ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರ ಾಣಿಸಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾರೋಣವನು್ನ ಪೂರೈ ಸಿದೆ್ದೕನೆ. 20 †ಮತೊ್ತಬ ್ಬರು ಾಕಿದ
ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಾರದೆಂದು ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬು ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. 21 ‡“ ಾರಿಗೆ ಆತನ ಸ ಾಚಾರ
†
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15:6 2 ಕೊರಿ 1:3, ಎಫೆ 1:3, 1 ಪೇತ್ರ. 1:3

ಾ. 4:16, 2 ಕೊರಿ 1:20
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ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಾರು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.” ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
22 ಈ ಾರಣದಿಂದ §ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅನೇ ಾವತಿರ್ ಅಡೆತಡೆಗ ಾದವು. 23 ಆದರೆ
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ *ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಆಸಕಿ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದಲೂ 24 ಾನು ಸೆ್ಪೕನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ನನ್ನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ. ತರು ಾಯ ನಿಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಸಮಯಕಳೆದ ನಂತರ ನೀವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಿರೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.
25 †ಆದರೆ ಈಗ
ಾನು ದೇವಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
26

ಾಕೆಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರೊಳಗೆ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ‡ಮಕೆದೋನ್ಯ, ಅ ಾಯ ಸೀಮೆಗಳವರು ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 27 ಇದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಇವರು ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಅವರ ಹಂಗಿನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಅವರ ಆತ್ಮ
ಸಂಬಂಧ ಾದ ಸಂಪತಿ್ತಗೆ ಾಲು ಾರ ಾದ ಮೇಲೆ §ಲೋಕಸಂಬಂಧ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಸೇವೆ
ಾಡುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ. 28 ಾನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ
ಫಲವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯವರ ವಶಕೆ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಸೆ್ಪೕನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವೆನು. 29 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂ ಾಗುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ
ತರುವೆನೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು. 30 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾಡುವ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಲ ಾಗಿ ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ
*ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂ ಾಗುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31 ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ

ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಅವಿಧೇಯರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೋಸ್ಕರ ಾನು
ಾಡುವಂಥ ಈ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವು ಅಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಹಿತಕರ ಾಗಿ ತೋರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. 32 ಹೀಗೆ ಾನು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಆನಂದವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಹೊಂದ ಾಗುವುದು. 33 † ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.
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ಶಿಫಾರಸೂ, ವಂದನೆಗಳೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ. ಆಕೆಯು *ಕೆಂಖೆ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ಸೇವಕಿ
1

ಯಿಬೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ

ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ; 2 ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ
ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಕತರ್ನ ಶಿಷ ್ಯಳೆಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಕೆಗೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ
ೕ
ಅದರಲಿ್ಲ ಸ ಾಯವನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಆಕೆಯು ನನಗೂ ಮತು್ತ ಅನೇಕರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿದವಳು. 3 ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸದವ ಾದ †ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿರಿ. 4 ಅವರು ನನ್ನ ಾ್ರ ಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಾನು ಾತ್ರ ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಭೆಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತರೆ. 5 ‡ಅವರ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಗೆ ಸಹ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ
ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಎಫೈ ನೆತನಿಗೆ ವಂದನೆ. 6 ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹು ಶ್ರ ಮೆಪಟ್ಟ
ಮರಿಯಳಿಗೆ ವಂದನೆ. 7 ನನ್ನ ಸ್ವಜನರೂ ಾಗೂ
ತೆ ಸೆರೆಯವರೂ ಆಗಿರುವ ಅಂದೊ್ರ ೕನಿಕನಿಗೂ,
ಯೂನ್ಯ ನಿಗೂ ವಂದನೆ; ಅವರು ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರಲ್ಲದೆ, ನನಗಿಂತ
ದಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 8 ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಅಂಪಿ್ಲ ಾತನಿಗೆ ವಂದನೆ. 9 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
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ನಮ್ಮ
ತೆ ಕೆಲಸದವ ಾದ ಉ ಾರ್ನನಿಗೂ, ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಾ್ತಖುನಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 10 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಅಪೆಲ್ಲನಿಗೆ ವಂದನೆ. ಅರಿಸೊ್ತಬೂಲನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
11 ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಹೆರೂಡಿ
ೕನನಿಗೆ ವಂದನೆ.
ಾಕಿರ್ಸ್ಸ ನ ಮನೆಯವರೊಳಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬಿದವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. 12 ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟವ ಾದ ತು್ರ ಫೆ ೖ ನಳಿಗೂ, ತು್ರ ೕಸಳಗೂ
ವಂದನೆಗಳು. ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಪಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರ ಯ ಪೆಸೀರ್ಸಳಿಗೆ ವಂದನೆ.
13 ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ ್ಟ ವ ಾದ ರೂಫನಿಗೂ, ನನಗೆ
ಾಯಿಯಂತಿರುವ ಅವನ ಾಯಿಗೂ
ವಂದನೆಗಳು. 14 ಅಸುಂಕಿ್ರ ತನಿಗೂ, ಪೆ್ಲಗೋನನಿಗೂ, ಹೆಮೇರ್ಯನಿಗೂ, ಪತೊ್ರ ೕಬನಿಗೂ, ಹೆ ಾರ್ನನಿಗೂ,
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 15 ಫಿಲೊಲೊಗನಿಗೂ, ಯೂಲ್ಯಳಿಗೂ, ನೇಯರ್ನಿಗೂ,
ಅವನ ತಂಗಿಗೂ, ಒಲುಂಪನಿಗೂ, ಇವರೊಂದಿಗಿರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 16 §ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು
ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಭೇದಗಳನೂ್ನ, ವಿಘ್ನ ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಉಂಟು ಾಡುವವರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
18 ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡದೆ *ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟಯ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ
17

ಾಡುವವ ಾಗಿ ನಯದ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಹೊಗಳಿಕೆಯ
ಾತುಗಳಿಂದಲೂ ನಿಷ ್ಕಪಟಿಗಳ
19
†
ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ.
ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ‡ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣರೂ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟತನದ
20 § ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೂಖರ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
*
ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಸೈ ಾನನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ತುಳಿದು ಜಜಿ್ಜಬಿಡುವನು. †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. 21 ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸದವ ಾದ ‡ತಿ ಥೆಯನೂ, ನನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಲೂಕ್ಯ ನೂ,
ಾಸೋನನೂ ಮತು್ತ ಸೋಸಿಪತ್ರ ನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ
22 §ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದ ತೆತ್ಯ ರ್ನೆಂಬ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ವಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನನಗೂ ಮತು್ತ
ಸಮಸ್ತ ಸಭೆಗೂ ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ * ಾಯನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ
ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರುವ †ಎರಸ್ತನೂ, ಸಹೋದರ ಾದ ಕ್ವತರ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 24 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

ದೇವಸೊ್ತೕತ್ರ ವಚನವು
ಾದಿಯಿಂದ ‡ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಮಮರ್ವು ಈಗ ಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿತ್ಯ ಾದ ದೇವರ ಅಪ್ಪ ಣೆಯ
ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ §ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಪೂವರ್ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಬಂದಿರುವಂತಹದೂ್ದ, ಈ ಮಮರ್ಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಎಂದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದಂಥ ಾಗೂ * ಾನು
25-26 ಅ

ಾರುವಂಥ ಸು ಾತೆರ್ಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ, 27 † ಾನನಿಧಿ ಾದ
ಒಬ್ಬ ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
§
‡

§

16:20 ರೋ

*

ಾ. 15:33

16:23 1 ಕೊರಿ 1:14
16:25-26 ರೋ

†

ಾ. 1:5

16:23 ಅ. ಕೃ. 19:22

*

16:25-26 ರೋ

‡

16:18 ಫಿಲಿ. 3:19

†

16:20 ಆದಿ 3:15; ಲೂಕ 10:17-19

ಪತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ 20 ನೆಯ ವಚನದ ಕಡೆ ಾಗವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ 24 ನೆಯ ವಚನವಿದೆ.

*
§

*

16:16 1 ಕೊರಿ 16:20; 2 ಕೊರಿ 13:12; 1 ಥೆಸ. 5:26; 1 ಪೇತ್ರ 5:14
16:19 ಮ ಾ್ತ 10:16

‡

16:21 ಅ. ಕೃ. 16:1

§

16:19 ರೋ

ಾ. 1:8

16:20

ಾ್ರ ಚೀನ

†

16:22 1 ಕೊರಿ 16:21

16:25-26 1 ಕೊರಿ 2:1; ಎಫೆ 1:9; 3:35; 6:19; ಕೊಲೊ 1:26,27

ಾ. 2:16

†

16:27 1 ತಿ

. 1:17; 6:16

ರೋ
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೌಲನನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸ ಾಗಿದೆ (1 ಕೊರಿ 1:1-2; 16:21), ಇದು
ೌಲನ ಪತಿ್ರಕೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಅಥ ಾ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ
ದಲೇ, 1 ಕೊರಿಂಥ ಪತಿ್ರಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಪತಿ್ರಕೆ
ಂದನು್ನ ಬರೆದಿದ್ದನು (5:10-11) ಮತು್ತ ಕೊರಿಂಥದವರು ಆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ತ ಾ್ಪ ಗಿ
ಅಥೈ ರ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತು್ತ ದುರದೃ ಷ ್ಟವ ಾತ್ ಆ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಇನಿ್ನಲ್ಲ. ಈ “ಹಿಂದಿನ ಪತಿ್ರಕೆಯ” (ಇದನು್ನ
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೀತಿ) ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಾದರೂ, ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ
ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರು ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ, ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಿಂದ ೌಲನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ
ಪತಿ್ರಕೆಗೆ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರ ಾಗಿ
ದಲನೆಯ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 55-56 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಎಫೆಸದಿಂದ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ (1 ಕೊರಿ 16:8).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು “ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ
ಸಭೆಯ” ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. (1 ಕೊರಿ 1:2), “ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಯನು್ನ
ಾಡುವವರೆಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ” ಸಹ ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು ಎಂದು ೌಲನು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ
(1:2).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಹಲ ಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ೌಲನಿಗೆ
ಾಹಿತಿ ದೊರಕಿತು.
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ ಸಭೆಯವರನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಮತು್ತ ಅದರ
ೌಬರ್ಲ್ಯ ದ ೕತ್ರ ವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಲು, ವಿಭಜನೆಯಂತಹ ತ ಾ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನು್ನ (1 ಕೊರಿ 1:104:21), ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಬಗೆಗಿನ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ (1 ಕೊರಿ 15), ಅನೈ ತಿಕತೆಯನು್ನ (1 ಕೊರಿ
5, 6:12-20), ಮತು್ತ ಕತರ್ನ ಭೋಜನದ ದುಬರ್ಳಕೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು (1 ಕೊರಿ 11:1734). ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯು ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಭೆ ಾಗಿತು್ತ (1:4-7) ಆದರೆ ಅಪಕ್ವ ಾದದು್ದ
ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕವಲ್ಲದು ಆಗಿತು್ತ (3:1-4), ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾಪದ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ
ಹೇಗೆ ನಿವರ್ಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರ ಮುಖ
ಾದರಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಾಂಧವ್ಯ
ವಿಭಜನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಅನೈ ತಿಕತೆಯನು್ನ ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯ ಾಡದೆ, ಅವನು ಆ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯ ನಡವಳಿಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-9
2. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಭಜನೆ — 1:10-4:21
3. ನೈ ತಿಕತೆ ಮತು್ತ ನೈ ತಿಕ ಾದ ಘಷರ್ಣೆ — 5:1-6:20
4. ಮದುವೆಯ ತತ್ವ ಗಳು — 7:1-40
5. ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ — 8:1-11:1
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6. ಆ ಾಧನೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಆದೇಶಗಳು — 11:2-34
7. ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ವರಗಳು — 12:1-14:40
8. ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿ ಾದ ಸಿ ಾ್ಧಂತ — 15:1-16:24
ಪೀಠಿಕೆ
*ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ †ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ೌಲನೂ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ‡ಸೊಸೆ್ಥನನೂ, 2 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನ ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
1

ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾದವರಿಗೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ, §ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ಅವರ ಕತರ್ ಾಗಿರುವ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಯನು್ನ
ಾಡುವವರೆಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ,
3 *ನಮ್ಮ ತಂದೆ
ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಂದಲೂ ಾಗೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ,
ಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ೌಲನು ಸಭೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
4 ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಕೃ ಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
5 ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ †ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನುಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಕುರಿ ಾದ ಾ ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿರುವ ಾಗೆಯೇ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನ ಗಿ
7 ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ ನೀವು ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಇರುವುದರಿಂದ ಆತಿ್ಮೕಕ ಕೃ ಾವರದ ಕೊರತೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 8 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿರುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ §ಕಡೆಯವರೆಗೂ ದೃ ಢಪಡಿಸುವನು.
*ತನ್ನ ಮಗನೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತನು.
9

ಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದ ದೇವರು

ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಬೇಧಗಳು (1:10, 4:20)
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂ ಾಣಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ †ಭಿನ್ನತೆಗಳಿರ ಾರದೆಂದು,
ನೀವು ಒಂದೇ ಮನಸೂ್ಸ ಮತು್ತ ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಐಕ್ಯ ತೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರ ಯಗಳು
‡ಜಗಳಗಳುಂಟೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಖೊ್ಲೕಯೆಯ ಜನರಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 12 ಹೀ ಾಗಿ ಾನಿದನು್ನ
10 ಪಿ್ರ ಯರೇ,

ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನಿ ್ಮಳಗೆ ಕೆಲವರು, “ ಾನು ೌಲನವನು,” ಇಲ್ಲವೆ, “ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನವನು,”
ಅಥ ಾ, “ ಾನು ಕೇಫನವನು,” ಇಲ್ಲವೆ, ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನಂತೆ. 13 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದವನು ೌಲನೋ?
ೌಲನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನೀವು
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೋ? 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ §ಕಿ್ರ ಸ ್ಪನಿಗೂ ಮತು್ತ * ಾಯನಿಗೂ ಹೊರ ಾಗಿ
ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ಾನು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು
ಾರೂ ಹೇಳ ಾರರು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
16 ಇದಲ್ಲದೆ †ಸೆ್ತಫನನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಹ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಇದನು್ನ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನರಿಗೂ ಾನು
ಾಡಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ
ಆದರೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ. ಅದನು್ನ ‡ಮನುಷ ್ಯ ಾನದ ಾತುಗಳಿಂದ ಾರಬೇಕೆಂದು
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
*
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‡

‡

1:1 ಅ. ಕೃ. 18:17

ಾ. 8:19; ಫಿಲಿ. 3:20; ಇಬಿ್ರ. 9:28

1:10 1 ಕೊರಿ 11:18
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ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ;
ಹೋಗುತ್ತದೆ.
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ಾರಿದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಶಕಿ್ತಯು

ಾತಿನ ಚತುರತೆಯಿಂದ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗಿ

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಮನುಷ ್ಯ ಾನಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾದದ್ದಲ್ಲ
ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶವು § ಾಶನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಹುಚು್ಚತನ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ನಮಗೆ ಇದು *ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ.
19 †“ ಾನಿಗಳ ಾನವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು, ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವೆನು.” ಎಂದು
18

ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 20 ಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲ? ವಿ ಾ್ವಂಸನು ಎಲಿ್ಲ? ಇಹಲೋಕದ ತಕರ್ ಾದಿ ಎಲಿ್ಲ? ‡ದೇವರು
21 ಲೋಕವು ತನ್ನ
ಇಹಲೋಕದ ಾನವನು್ನ ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ?
ಾನದಿಂದ
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ; ಮೂಖರ್ತನವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ
ನಂಬುವವರನು್ನ ರ ಸುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಹಿತವೆಂದು ತೋರಿತು. 22 §ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಗಿ್ರ ೕಕರು ಾನವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತರೆ; 23 ಾ ಾದರೋ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಾರುತೆ್ತೕವೆ;
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಂದೇಶವು *ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿಘ್ನವೂ ಮತು್ತ ಗಿ್ರ ೕಕರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನವೂ ಆಗಿದೆ. 24 ಆದರೆ
ದೇವರಿಂದ ಕರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಲಿ, ಗಿ್ರ ೕಕರಿ ಾಗಲಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೂ ಮತು್ತ
ದೇವರ ಾನವೂ ಆಗಿರು ಾತನೆಂದು ಾವು ಾರುತೆ್ತೕವೆ. 25 ದೇವರ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯು ಮನುಷ ್ಯರ
ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದದು್ದ, ದೇವರ ಬಲಹೀನತೆಯು ಮನುಷ ್ಯರ ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
26 ಸಹೋದರರೇ,
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀವು ಹೇಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ.
ಮನುಷ ್ಯರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾನಿಗಳೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲಲ್ಲ, †ಪ್ರ ಬಲರೂ ಅನೇಕರಿರಲಿಲ್ಲ,

‡ದೇವರು ಾನಿಗಳನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಲೋಕದ
§
ಬುದಿ್ಧಹೀನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; ದೇವರು ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಲೋಕದ
28 ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಕೀ ಾದವರನೂ್ನ
ಅಶಕ್ತರನು್ನ, ಬಲಹೀನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಾಗೂ ಅಸಡೆ್ಡ ಾದವರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ *ಗಣ್ಯರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಗಣನೆಗೆ ಾರದವರನು್ನ, ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 29 †ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಕುಲೀನರೂ ಅನೇಕರಿರಲಿಲ್ಲ.

27

ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 30 ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈಗ ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಾನವೂ, ನೀತಿಯೂ, ಶುದಿ್ಧಯೂ, ಮತು್ತ
ವಿ ೕಚನೆಯು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 31 ‡“ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ” ಎಂಬ ವೇದೋಕಿ್ತ
ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೀ ಾಯಿತು.

2

1 ಸಹೋದರರೇ,

ಾನು ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
* ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಿಂ ಾಗಲಿ, ಾನದಿಂ ಾಗಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. 2 † ಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನೆ್ನೕ
ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವುದನೂ್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುವೆನೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
3 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ‡ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನನೂ, ಭಯಪಡುವವನೂ, ಬಹು
ನಡುಗುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದನು.

ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಆ ಾರ
§
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ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಮನುಷ ್ಯ ಾನವನು್ನ ಆ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
§
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಪ್ರ ಸಂಗದಲಿ್ಲಯೂ
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ಮನ ಲಿಸುವ ಾನ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾನು ಪ್ರ
ೕಗಿಸದೇ ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಬಲವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವ
ಾಕ್ಯ ಗಳನೆ್ನೕ ಪ್ರ
ೕಗಿಸಿದೆನು.
6 ಆದರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯುಳ್ಳವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾನವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು ಇಹಲೋಕದ ಾನವಲ್ಲ,
ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವ ಇಹಲೋ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಾನವೂ ಅಲ್ಲ. 7 ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾನವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು
ಾವುದೆಂದರೆ *ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ
ಾಡಿದ್ದ ದೇವರ ಾನದ ಮಮರ್ವೇ ಆಗಿದೆ. 8 †ಇದನು್ನ
ಇಹಲೋ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ; ‡ಅರಿತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕತರ್ನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; 9 ಆದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ, §“ದೇವರು ತನ್ನ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವಂಥದೆಲ್ಲವನು್ನ ಕಣು್ಣ ಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಾವನೆಯು
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.” 10 *ನಮ ಾದರೋ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ
ಲೋಕೋತ್ಪತಿ್ತಗಿಂತ

ದಲೇ ನೇಮಿಸಿ ಮರೆ

ಆ ಆತ್ಮ ನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ, ದೇವರ ಅ ಾಧ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
11 ಮನುಷ ್ಯ ನೊಳಗಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು †ಅವನಲಿ್ಲರುವ
ಕೂಡ ಪರಿಶೋಧಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಮನುಷ ್ಯ ತ ್ಮ ನಿಗಲ್ಲದೆ ಮ ಾ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?
ಾಗೆಯೇ ದೇವ ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರಿಂದಲೂ ಗ್ರ ಹಿಸಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 12 ಾವು ಇಹಲೋಕದ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಹೊಂದದೆ
ದೇವರು ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ವರಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಆತ್ಮ ವನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಇವುಗಳನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ಾನವು ಕಲಿಸಿದ ಾತುಗಳಿಂದ
ಹೇಳದೆ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದವರಿಗೆ
ಯುಕ್ತ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಷ ್ಟಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 14 ‡ ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದವನು ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು.

ಬೇಡವೆನು್ನ ಾ್ತನೆ; ಅವು ಅವನಿಗೆ §ಹುಚು್ಚ ಾತ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ; *ಅವು ಆ ಾ್ಯ ತ ್ಮದ ಮೂಲಕ
15 ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸ ಾರನು.
ನಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೋ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ; ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಾರೂ ವಿವೇಚಿಸಿ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 16 †“ಕತರ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವ ಾರು?”
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ. ಾ ಾದರೋ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

3

ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ
ಾನಂತೂ *ಆತಿ್ಮೕಕರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
†
‡
ಾತ ಾಡದೆ ಾ್ರ ಪಂಚಿಕರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಳೆಗೂಸುಗಳೂ ಆಗಿರುವವರ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. 2 §ನಿಮಗೆ ಾಲು ಕುಡಿಸಿದೆನು ಆ ಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ

1

ನೀವು ಇನೂ್ನ ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನೀವು ಸಮಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲ. 3
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇನೂ್ನ
*
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಜಗಳಗಳು ಇರುವಲಿ್ಲ, ನೀವು ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾಗಿದು್ದ ಕೇವಲ
ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯರಂತೆ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಲ್ಲವೆ? 4 †ಒಬ್ಬ ನು, “ ಾನು ೌಲನವನು” ಎಂದು, ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು,
“ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನವನು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಕೇವಲ
ಆಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?

ಾ

ಾನ್ಯ ಮನುಷ ್ಯರೇ

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವವರು ದೇವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬರೀ ಾಧನಗಳಷೆ್ಟ, ಾಯರ್ಕತರ್ನು ದೇವರೇ
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3:3 1 ಕೊರಿ 1:11; 11:18; ಗ ಾ. 5:19, 20.
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ಾ ಾದರೆ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು
ಾರು?
ೌಲನು
ಾರು? ಅವರ ‡ಸೇವೆಯ ಮು ಾಂತರ
ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದಿರಿ §ಕತರ್ನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು
ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 6 * ಾನು ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟೆ್ಟ ನು. †ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ನೀರನು್ನ ಹೊಯಿ್ಯ ದನು.
‡ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದವನು ದೇವರೇ. 7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೆಡುವವ ಾಗಲಿ, ನೀರುಹೊಯು್ಯ ವವ ಾಗಲಿ
5

ಮುಖ್ಯ ಾದವನಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸುವ ದೇವರೇ ಾ್ರ ಮುಖ್ಯ ಾ ಾತನು. 8 ನೆಡುವವನೂ, ನೀರು ಹೊಯು್ಯ ವವನೂ
§ಆದರೆ ಪ್ರ ತಿ
ಸರಿಸ ಾನರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನವನ ಶಮ್ರಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೂಲಿಯು
ದೊರೆಯುವುದು. 9 * ಾವು ದೇವರ
ತೆಕೆಲಸದವರು. ನೀವು †ದೇವರ ಹೊಲವೂ. ‡ದೇವರ
ಮಂದಿರವೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
10 §ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃ ಪೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ಜಾಣೆ್ಮಯುಳ್ಳ ಪ್ರ ವೀಣ ಾದ ಶಿಲಿ್ಪಯಂತೆ *ಅಸಿ್ತ ಾರ
ಾಕಿದೆನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 11 † ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ‡ ಅಸಿ್ತ ಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ

ಾರೂ

ಾಕ ಾರರಷೆ್ಟ.

ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ ಗಳು, ಕಟಿ್ಟ ಗೆ, ಹುಲು್ಲ,
ಾವುದರಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರೂ, 13 §ಅವನವನ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದು.

ಆಪು ಮುಂ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು *ಬೆಂಕಿ

12 ಆ

ಡನೆ ಉದಯ ಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು.
ಅವನವನ ಕೆಲಸವೆಂಥದೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಬೆಂಕಿ ಶೋಧಿಸುವುದು. 14 ಒಬ್ಬ ನು ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
ಉಳಿದರೆ †ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಸಿಕು್ಕವುದು. 15 ಒಬ್ಬ ನು ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಸುಟು್ಟ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಾಗುವುದು.
ಾ ಾದರೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ‡ಬೆಂಕಿ
ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವನ ಾಗಿರುವನು.

16 §ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದೂ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದೂ
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? 17
ಾವ ಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸುವನು.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ ಆ ಆಲಯವು ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
18
ಾವನೂ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ
ಲೋಕಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅವನು ಾನಿ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
“ಮೂಖರ್ ಾಗಲಿ” 19
ಾಕೆಂದರೆ †ಇಹಲೋಕದ ಾನವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ.

‡“ಆತನು
21

ಾನಿಗಳನು್ನ ಅವರ ತಂತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲಯೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂತಲೂ,” 20 §“ ಾನಿಗಳ
ೕಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಫಲ ಾದವುಗಳೆಂದು ಕತರ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂತಲೂ” ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ
ಆದ ಾರಣ *ಮನುಷ ್ಯ ಾತ್ರ ದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ

†ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 22 ೌಲ ಾಗಲಿ, ಅ ಲೊ್ಲೕಸ ಾಗಲಿ, ಕೇಫ ಾಗಲಿ ಲೋಕ ಾಗಲಿ,
ಜೀವ ಾಗಲಿ ಮರಣ ಾಗಲಿ ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಮುಂದಣ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮ್ಮದೇ.
23 ‡ನೀವಂತೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನವರು, §ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವರಿನವನು.
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§ 3:8 ವ. 14; 1 ಕೊರಿ 15:15,58. * 3:9
‡
ಾಕರ್ 16:20; 2 ಕೊರಿ 6:1.
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1

ಜನರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ
*ಮನೆ ಾತೆರ್ಯವರೆಂತಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಿ. 2 ಹೀಗಿರಲು ನಿ ಾರ್ಹಕರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು
ಅಗತ್ಯ ವಲ್ಲವೇ. 3 ನನ ಾದರೂ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರು ಾಡುವ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಲಿ ತೀ ಾ
ಲಘುವೆನಿಸಿದೆ. ಾನೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 †ನನ್ನಲಿ್ಲ ದೋಷವಿದೆಯೆಂದು

ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೂ ಾನು ‡ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ
ಾಡುವವನು ಕತರ್ನೇ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಕತರ್ನು ಬರುವ § ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಾವುದನು್ನ ಕುರಿತು ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಆತನು *ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು. ಹೃ ದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವನು. †ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬರತಕ್ಕ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವುದು.

ಬ್ಬ ನಿಗೆ

ೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರನು್ನ ತಂದೆ
ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಗದರಿಸಿದು್ದ
ಪಿ್ರ ಯರೇ,
ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಗೂ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನಿಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ
ಮೀರಿಹೋಗ ಾರದು,” ಎಂಬ ಈ
ಾಕ್ಯ ದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದು ‡ಉಬಿ್ಬಕೊಳ್ಳ ಾರದು
6

ಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿದೆ. 7 ನಿನ್ನ ನು್ನ ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದವರು
ಾರು? §ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂಥದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ
ಾಕೆ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ? 8 ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನೀವು ತೃ ಪ್ತ ಾದಿರಿ. ಇಷು್ಟಬೇಗನೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದಿರಿ. ನಮ್ಮ
ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅರಸರಂತೆ ಆದಿರಿ. ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿ ಆಳುವವ ಾಗಿದ್ದರೇ ನನಗೆ ಆನಂದ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
9
ಆಗ ಾವು ಸಹ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವು.
ಾ ಾಗದೆ ದೇವರು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ
*ಮರಣದ ತೀಪುರ್ ಹೊಂದಿದವರಂತೆ †ಕಡೆಯವ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ತೋಚುತ್ತದೆ. ಾವು

ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತರಿಗೂ, ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಅಂತೂ ಜಗತಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ಯ ಸ್ಪದ ಾದ ನೋಟ ಾದೆವು.
10 ‡ ಾವಂತೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಮೂಖರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
§ನೀ ೕ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
* ಾವು ಬಲಹೀನರು, ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರು, ನೀವು ೌರವವುಳ್ಳವರು, ಾವು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ ್ಟವರು. 11 ಈ
ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ † ಾವು ಹಸಿದವರೂ, ಾ ಾರಿಕೆಯುಳ್ಳವರೂ, ವಸ್ತ ್ರ ವಿಲ್ಲದವರೂ, ‡ಪೆಟು್ಟ ತಿನು್ನವವರೂ
§ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರೂ, 12 *ಸ್ವಂತ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ದುಡಿಯುವವರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. †ಶಪಿಸುವವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಜನರು ಹಿಂಸಿಸು ಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುವವರನು್ನ
ಕನಿಕರದಿಂದ
ಾತ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಈಗಿನವರೆಗೂ ‡ಲೋಕದ ಕಸ ೕ ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೀನ

ೕ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರೆಯದೆ §ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಾವಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧ
ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 15 *ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೋಧಕರು ಾವಿ ಾರು ಮಂದಿ
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ಇದ್ದರೂ ತಂದೆಗಳು ಬಹು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ † ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪಡೆದ
ತಂದೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ನನ್ನ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
*
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ಾ. 2:1; ಮ ಾ್ತ 13:29:

5:2; 13:4:

4:7

§

ೕ ಾ 3:27:

17:18; 26:24; 1 ಕೊರಿ 1:18:
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4:15 1 ಕೊರಿ 3:10:

†

ಾ. 8:35;

†

4:12

4:15 ಫಿಲೆ.
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ಈ ಾರಣದಿಂದ §ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮಗ ಾದ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ *ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. † ಾನು ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬೋಧಿಸುವ ಾಗೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. 18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನು ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ‡ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 19 ಆದರೆ ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ § ಾನು ಬೇಗನೆ
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ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವವರ ಾತನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲ ಅವರ ಬಲವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
20 *ದೇವರ ಾಜ್ಯ ವು
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದೆ. 21 ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವೇನು? †ಬೆತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೋ? ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದಲೂ ೌಮ್ಯ ದ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಬರಲೋ?

5
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಪರೀತ ಜಾರತ್ವವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ಜಾರತ್ವವುಂಟೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. *ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನಂತೆ. ಅಂಥ ಜಾರತ್ವವು ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. 2 ಹೀಗಿದ್ದರೂ †ನೀವು ದುಃಖಿಸದೆ,
3 ‡ ಾನಂತೂ
ಈ ಾಯರ್ ಾಡಿದವನನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸದೆ, ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.
1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದ ಈ ಾಯರ್
ಾಡಿದವನನು್ನ
4 §ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ

ಕುರಿತು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದವನಂತೆ ತೀಪುರ್
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
*
ಾಮದಲಿ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರು ಾಗ ಾನು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿ

್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ

ಾಗೂ

5

ಅವನನು್ನ
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿರಿ
ಾಕೆಂದರೆ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ †ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂಥವನ ಆತ್ಮ ವು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಶರೀರ ಾವವು ಾಶ ಾಗುವಂತೆ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ತೀಪುರ್ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ನೀವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. ‡ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಲಸಿದರೆ ಕಣಕವೆ ಾ್ಲ
ಹುಳಿ ಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 7 ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಹಳೇ
ಹುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಹೊಸ ಕಣಕದಂ ಾಗಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಈ ಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯು ಬಲಿ ಾಗಿದೆ; ಆ ಕುರಿಮರಿ
ಾವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ. 8 ಆದ ಾರಣ ಾವು §ಹಳೇ
ಹುಳಿಯನು್ನ *ಅಂದರೆ ದು ಾರ್ಗರ್ತ್ವ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೇ ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆ
ಾಗೂ ಸತ್ಯ ತೆ ಎಂಬ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸೋಣ.
9 ಜಾರರ ಸಹ ಾಸ
10 ಅದು ಈ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜಾರರು, ಆಸೆಬುರುಕರು, ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರು,
ದ ಾದವರ
†
ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ;
ಾಗೆ ಬಿಡಬೇ ಾದರೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕವನೆ್ನೕ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇ ಾದೀತು. 11 ಆದರೆ ‡ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಹೋದರನೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು ಜಾರನು, ಲೋಭಿಯು,
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕನು, ಜಗಳಗಂಟನೂ, ಕುಡುಕನು, ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಸಹ ಾಸ
ಾಡ ಾರದು. ಅಂಥವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಸಹ
ಾಡ ಾರದು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಸಭೆಯ ಹೊರಗಿರುವವರನು್ನ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನಧಿ ಾರವಿದೆ?
§ಒಳಗಿನವರನು್ನ
13
ತೀಪುರ್ ಾಡುವವರು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ.
ಹೊರಗಿರುವವರನು್ನ ತೀಪುರ್ ಾಡುವವನು ದೇವರು.
“ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ *ಆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ.”
§
§

. 1:2; 2 ತಿ

4:17 1 ತಿ

. 1:2:

*

4:17 1 ಕೊರಿ 16:10:

4:19 1 ಕೊರಿ 11:34; 16:5, 6; ಅ. ಕೃ. 19:21; 20:2; 2 ಕೊರಿ 1:15, 16:

*

10 ಇ ಾ್ಯ ದಿ.

16:3

*

5:8 ಮ

1 ಕೊರಿ 6:1-4

*

4:17 1 ಕೊರಿ 7:17:

*

4:20 1 ಕೊರಿ 2:4:

‡
†

4:18 1 ಕೊರಿ 4:6:

4:21 2 ಕೊರಿ 13:2,

† 5:2 2 ಕೊರಿ 7:7 ‡ 5:3 2 ಕೊಲೊ 2:5 § 5:4 2 ಥೆಸ.
* 5:4 ೌಲನು ತನ್ನ ೕಚನೆ ಅಥ ಾ ಅಭಿ ಾ್ರಯದ ಮೂಲಕ
† 5:5 1 ಕೊರಿ 1:8 ‡ 5:6 ಗ ಾ. 5:9; 1 ಕೊರಿ 15:33 § 5:8 ವಿ ೕ 12:15; 13:7; ಧ ೕರ್
ಾ್ತ 16:6-12; ಾಕರ್ 8:15; ಲೂಕ 12:1 † 5:10
ೕ ಾ 17:15 ‡ 5:11 2 ಥೆಸ. 3:6 § 5:12

5:1

ಾಜ 18:8; ಧ

3:6; ಮ ಾ್ತ 16:19; 18:18;
ಅವರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.

†

5:13 ಧ

ೕರ್ 22:30; 27:20

ೕ ಾ 20:23; 2 ಕೊರಿ 13:10

ೕರ್ 13:5; 17:7; 12:22-24

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:1

1625

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:16

6

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಲ್ಲದವರ ಮುಂದೆ ಾ್ಯ ಜ ್ಯ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಮೇಲೆ ಏ ಾದರೂ

ವಿ ಾದವಿದ್ದರೆ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
*ದೇವಜನರೆದುರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರೋ?
2 †ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ಾಡುವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
ಲೋಕವು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅತ್ಯ ಲ್ಪ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
3
ನೀವು ಅನಹರ್ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ?
ಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದೋ?
ಾ ಾದರೆ ಇಹಲೋಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಾವು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
4 ಇಹಲೋಕ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ
ತೀಪುರ್ ಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ?
ಾ್ಯಯ
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೀಪುರ್
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೆ
ಾರದವರನು್ನ ಏಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? 5 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ ಬುದಿ್ಧವಂತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಇಲ್ಲ ೕ? 6 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದನು್ನ ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಯ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರಿ
ೕ?
7 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಿ ಾದಗಳಿರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಸೋತವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಗುರು ಾಗಿದೆ, ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಹಿಸುವುದೇ ಮೇಲು;
ೕಸವನು್ನ ಅದರಿಂ ಾದ ‡ನಷ್ಟವನು್ನ
ಾಕೆ ಾಳ ಾರದು?
ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ §ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಮತು್ತ
ೕಸವನು್ನ
ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅನೀತಿವಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಜಾರರು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರು, ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳು, ಪುರುಷ ಾಮಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು, 10 ಲೋಭಿಗಳು,
ಕುಡುಕರು, ಜಗಳ ಾಡುವವರು, ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರು *ಇವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
8
9

ಕೆಲವರು ಅಂಥವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, §ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ದೇವರಿಂದ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

11 †ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

*ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ
ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಹಕು್ಕವುಂಟು,” ಆದರೆ ಎಲ್ಲವು ಪ್ರ
ೕಜನಕರವಲ್ಲ.
“ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಹಕು್ಕವುಂಟು” ಆದರೆ ಾನು
ಾವುದಕೂ್ಕ ಅಧೀನನಲ್ಲ.
13 ‡“ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಭೋಜನಪ ಾಥರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ”
12 †“ಎ

ಇವೆ. ದೇವರು ಇವೆರಡನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ದೇಹವು ಜಾರತ್ವಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದಲ್ಲ.
§ಕತರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವು ಾಗಿದೆ. *ಕತರ್ನು ದೇಹಕೋಸ್ಕರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 14 †ದೇವರು
ಕತರ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪುನರು ಾ್ಥನಗೊಳಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ‡ನಮ್ಮ ನೂ್ನ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು.

§ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅಂಗಗ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅಂಗಗ ಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ವೇಶೆ್ಯಯ ಅಂಗಗ ಡನೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಸರಿ
ೕ?
ಎಂದಿಗೂ
ಾಗೆ
ಾಡ ಾರದು 16 ವೇಶೆ್ಯ
ಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವನು ಅವ ಂದಿಗೆ ಒಂದೇ
15

*

6:1 ಮ ಾ್ತ 18:17

†

6:2

ಾನಿ. 7:22; ಮ ಾ್ತ 19:28

‡

3:3

‡

6:11 ಅ. ಕೃ. 22:16; ಇಬಿ್ರ. 10:22; ತೀತ 3:5

ಕೊರಿ 10:23
ಅ. ಕೃ. 2:24
12:5

‡
‡

6:13 ಮ ಾ್ತ 19:5;

§

ಾಕರ್ 10:; ಎಫೆ 5:31

6:14 1 ಕೊರಿ 15:22,23;

ೕ ಾ 6:39, 40

†

*

6:11 ರೋ

6:13 1 ಕೊರಿ 6:15-19

§

6:8 1 ಥೆಸ. 4:6

*

6:10 1

6:11 1 ಕೊರಿ 12:2-3, 22; 5:8; ಕೊಲೊ 3:7; ತೀತ

6:11 1 ಕೊರಿ 1:2

§

§

6:7 ಮ ಾ್ತ 5:39,40

ಕೊರಿ 15:50; ಗ ಾ. 5:21; ಎಫೆ 5:5; ಇಬಿ್ರ. 12:14; ಪ್ರಕ 21:8; 22:15

*

ಾ. 8:30

6:13 ಎಫೆ 5:23

†

6:12 1

†

6:14

6:15 1 ಕೊರಿ 6:13; ಎಫೆ 5:30; 1 ಕೊರಿ 12:27; ರೋ

ಾ.
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ದೇಹ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? *“ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರೆಂದು” ದೇವರ ಾಕ್ಯ
ಹೇಳುತ್ತದ ಾ್ಲ. 17 ಆದರೆ ಕತರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವನು †ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
18 ಜಾರತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. “ಮನುಷ ್ಯರು
ಾಡುವ ಇತರ ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ದೇಹದ
ಹೊರಗಿವೆ”, ಆದರೆ ಜಾರತ್ವ
ಾಡುವವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
19 ‡ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಲ್ಲವೆಂದು ಮತು್ತ §ದೇವರಿಂದ ಾನ ಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ನಿ
್ಮಳಗೆ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ದೇವರ ಪವಿ ಾ್ರಲಯ ಾಗಿದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
20 *ನೀವು ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ ್ಟ ವರು ಆದ ಾರಣ †ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ.
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ಮದುವೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ
1 ನೀವು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವೇನೆಂದರೆ, ಸಿ್ತ ೕಯರ *ಶರೀರ
್ರ
ಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು; 2 ಆದರೆ ಜಾರತ್ವದ ಶೋಧನೆಗೆ ಅವ ಾಶ
ಕೊಡದಿರಲು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯು ಇರಲಿ ಮತು್ತ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನು
ಇರಲಿ. 3 ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಾಗೆಯೇ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಒಗೆತನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ 4 ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ಅದು ಗಂಡನಿಗುಂಟು.
ಾಗೆಯೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ
ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಡತಿಗುಂಟು. 5 ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ
ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗಲಿ ಇರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಾ ಾಗೆ
ಾಡ ಾರದು. ಸೈ ಾನನು
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರ ಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ದುಷೆ್ಪ ್ರ ೕರಣೆಗೆ ಎಡೆ ಾಡದಂತೆ ತಿರುಗಿ
ಕೂಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು †ಆ ಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವಷೆ್ಟೕ.

ಾನಿರುವಂತೆಯೇ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ‡ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದು ವಿಧ ಾಗಿ
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
8 ಅವಿ ಾಹಿತರನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಕುರಿತು ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಾನಿರುವಂತೆಯೆ
ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 9 ಅವರು ಸಂಯಮಯಿಲ್ಲದವ ಾದರೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾಮ ಾಪಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಉತ್ತಮ. 10 ವಿ ಾಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ
ಅಪ್ಪ ಣೆ ಅಲ್ಲ §ಕತರ್ನ ಆ ಯು ಏನೆಂದರೆ, *ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಗಲ ಾರದು. 11 ಒಂದು
7

ವೇಳೆ ಅಗಲಿದರೂ †ಮದುವೆ ಾಗದೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ
ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ನೀಡ ಾರದು.
12 ಮಿ ಾ್ಕದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ
ಾತಲ್ಲ ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯಿರ ಾಗಿ ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂ ಾರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ
ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಡ ಾರದು. 13 ಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗಂಡನಿರ ಾಗಿ
ಅವನು ಆಕೆ
ಂದಿಗೆ ಸಂ ಾರ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ಬಿಡ ಾರದು.
14
ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದನು ಮತು್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದಳು.
ಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಈಗ ಾದರೋ ಅವರು ಪವಿತ್ರರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಸಂ ಾತಿಯು ಅಗಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅಗಲಿಹೋಗಲಿ ಇಂ ಾ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ಬದ್ಧರಲ್ಲ. ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
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ಾ.
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ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯೇ, ನೀನು ‡ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ರ ಸುವಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತು್ತ? ಪುರುಷನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ರ ಸುವಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತು್ತ?
17 ಆದರೆ §ಕತರ್ನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗೂ ಾಗೂ ದೇವರು ಅವರನು್ನ
*ಹೀಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನೋ ಅದಕೂ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ.
16

18 ದೇವರು ಕರೆದ
ಅನುಸರಿಸಿಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ
ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನೋ ಅವನು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನಂ ಾಗ ಾರದು.
ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ
ಾವ ಾದರೂ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಅವನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 19 †ಸುನ್ನತಿ

ಇರುವುದೋ ‡ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೋ ಾ್ರ ಮುಖ್ಯ ವಲ್ಲ. ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದೇ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. 20 §ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ ಆ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರಬೇಕು. 21 ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಾಸ ಾಗಿದಿ್ದೕ
ೕ? ಅದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ
ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವು ಾದರೆ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗು. 22
ಾವ ಾದರೂ
ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವನೋ ಅವನು *ಕತರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ
ಾವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವನೋ †ಅವನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ
ಾಸನು. 23 ‡ನೀವು ಕ್ರ ಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾಸ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 24 ಸಹೋದರರೇ,
§ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗ
ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.
ಅವಿ ಾಹಿತರು ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರು
25 ಅವಿ ಾಹಿತ ಾದ ಕನೆ್ಯ ಯರನು್ನ ಕುರಿತಂತೆ *ಕತರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಆ
ನನಗೆ
ಾವುದೂ
ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ನನ್ನ
26 ಈಗಿನ ಕಷ್ಟ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ †ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು

ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಾನು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 27 ನೀನು ವಿ ಾಹಿತ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಬೇಡ.
ನೀನು ಅವಿ ಾಹಿತ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಬೇಡ. 28 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಾಪವಲ್ಲ. ಕನಿ್ನಕೆಯು
ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಾಪವಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವವು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗ ಾರದೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ
ಾಗಿದೆ. 29 ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‡ಸಮಯವು ಅತಿಕಡಿಮೆಯಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವರು
30
ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದವರಂತೆಯೂ,
ಅಳುವವರು
ಅಳದಂತೆಯೂ,
ಸಂತೋಷಪಡುವವರು
ಸಂತೋಷಪಡದವರಂತೆಯೂ, ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಂತೆಯೂ, 31 ಲೋಕವನು್ನ
ಅನುಭೋಗಿಸುವವರು ಅದನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಸದವರಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ
§ಈ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಆಡಂಬರವು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 32 ಆದರೆ *ನೀವು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಮದುವೆ ಾಗದವನು ಾನು ಕತರ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ. 33 ಮದುವೆ ಾದವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಪಂಚದ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ ಅವನು ಆಸಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಭಿನ್ನತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 34 ಅದರಂತೆ
ಮುತೈ ದೆಗೂ, ಕನಿ್ನಕೆಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವುಂಟು.
ಮದುವೆ ಾಗದವಳು ಾನು ದೇ ಾತ್ಮ ಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾದವಳು ತನ್ನ
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ಗಂಡನನು್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತಳೆ. 35 ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಬರ್ಂಧ ಏರಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ ಾಗದೆ ಕತರ್ನಿಗೆ ಾನ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ
ೕಜನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 36 ಒಬ್ಬ ನು
ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮ ಾರ್ದೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಾವಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಾ್ರ ಯ
ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದ ಾ್ಲ ಮದುವೆ ಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿದರೆ ತನಿ್ನಷ ್ಟದಂತೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅದು ಾಪವಲ್ಲ. 37 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನು ದೃ ಢಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಬಲವಂತವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ
ತನಿ್ನಷ ್ಟವನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಕು್ಕಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ತನೊ್ನಳಗೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. 38 ಾ ಾದರೆ †ತನ್ನ

ಾಡಿಕೊಡುವವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ, ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡದೆ ಇರುವವನು
ಇನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 39 ‡ಮುತೈ ದೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಅವನಿಗೆ
ಬದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಗಂಡನು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಬೇ ಾದವನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
40 ಆದರೂ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ಆದರೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವ ಸಿ ಾದವನನು್ನ
ಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು.
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾಗೆ ಇರುವುದು ಆಕೆಗೆ ಸಂತೋಷಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯ. ನನಗೂ
ದೇವರ ಆತ್ಮ ವುಂಟೆಂದು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ

8

ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ
1 *ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳ ವಿಷಯವನು್ನ ಕುರಿ ಾದರೋ.
“ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ
†
ಾನವುಂಟೆಂದು” ಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಉಬಿ್ಬ ಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಭಕಿ್ತಯನು್ನ

ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. 2 ಒಬ್ಬ ನು ಾನು ‡ಏ ಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಾವಿಸುವು ಾದರೆ §ಅವನು
3 ಆದರೆ
ತಿಳಿಯಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವನು ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೋ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, *“ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರ ಹವು ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು” ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ ಮತು್ತ †“ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ” ಬಲೆ್ಲವು. 5 ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ದೇವರುಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥವುಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ, “ದೇವರುಗಳೆಂದೂ
ಕತರ್ರೆಂದೂ ಪೂಜಿಸುವಂಥವುಗಳು” ಬಹಳವಿದ್ದರೂ, 6 ‡“ನಮ ಾದರೋ ಒಬ್ಬ ನೇ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರು; §ಆತನೇ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಮೂಲ ಾರಣನು; ಾವು ಜೀವಿಸುವುದು ಆತನಿ ಾಗಿಯೇ, *ಮತು್ತ
ಒಬ್ಬ ನೇ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಏಕ ಕತರ್ನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಮು ಾಂತರವೇ ಸಮಸ್ತವೂ
ಉಂಟಾಯಿತು. † ಾವೂ ಆತನ ಮು ಾಂತರ ಉಂಟಾದೆವು.” 7 ಆ ಾಗೂ್ಯ, ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು
ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ, ‡ಕೆಲವರು ಈ ವರೆಗೂ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದರಿಂದ
ಾವು ತಿನು್ನವ ಈ ಆ ಾರವು ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ್ದಂದು ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ; ಅವರ ಮನ ಾ್ಸ ಯು
ಬಲಹೀನ ಾದ್ದದರಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. 8 ಆದರೆ ಾವು ತಿನು್ನವ §ಆ ಾರವು ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನದಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟ ವೂ ಇಲ್ಲ, ತಿನು್ನವುದರಿಂದ ಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. 9 *ಆದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ
ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾದವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. 10 ಾನಿ ಾದ ನೀನೇ
ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ದುಬರ್ಲ ಾದ ಮನ ಾ್ಸ ಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನು ಕಂಡರೆ
†

7:38 ಇಬಿ್ರ. 13:4

1 ಕೊರಿ 3:18

§

‡

7:39 ರೋ

ಾ. 7:2

8:2 1 ಕೊರಿ 13:8-12

6:4

‡
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ಾ. 14:14,22,23

8:6 1 ಕೊರಿ 8:4; ಎಫೆ 4:6

§

8:8 ರೋ

§

*

*

8:1 1 ಕೊರಿ 8:4,7,10

†
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8:4 1 ಕೊರಿ 10:19; ಯೆ ಾ 41:24

8:6 ರೋ

ಾ. 14:17

ಾ. 11:36

*

*

†

8:6 ಎಫೆ 4:5

8:9 1 ಕೊರಿ 10:23; ರೋ

‡

8:4 1 ಕೊರಿ 8:6; ಧ

†
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ೕ ಾ 1:3
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 8:11
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ಅವನೂ ಕೂಡ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡನಲ್ಲವೇ.
11 ಹೀಗೆ ಈ ನಿನ್ನ
ಾನದಿಂದ †ಆ ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನು ಾಶ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನಿ ಾಗಿಯೂ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ತನ್ನ ಾ್ರ ಣ ಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲವೇ. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಿ ‡ಅವರ

ದುಬರ್ಲ ಾದ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ನೋಯಿಸಿದರೆ ನೀವು §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ.
13 *ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ
ಾಗುವು ಾದರೆ ಾನು ಎಂದಿಗೂ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ; ಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟು ಾಡುವುದಿ ಾ್ಲ.

9

ಅ

ಸ್ತಲರ ಅಧಿ ಾರ
1
ಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಲ್ಲ ೕ?
ಾನು *ಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲ ೕ? †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ
‡ ಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಾನು ಕಂಡವನಲ್ಲವೇ?
ಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಪ್ರ ತಿಫಲವು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ?
2 ಇತರರಿಗೆ
ಾನು ಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ ಾದರೋ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಕತರ್ನ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮುದೆ್ರ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. 3 ನನ್ನ ನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸುವವರಿಗೆ ನನ್ನ
ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, 4 ಅನ್ನ, ಾನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 5 ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತವಿ ಾ್ವ ಸಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮಿ ಾ್ಕದ ಅ ಸ್ತಲರಂತೆಯೂ, ಕತರ್ನ §ಸಹೋದರರಂತೆಯ, ಮತು್ತ
*ಕೇಫನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 6 ಅಥ ಾ, ದುಡಿಯದೆ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ ಾನರ್ಬನಿಗೂ
7 †
ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ?
ಾವ ಸಿ ಾಯಿ ಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಖಚಿರ್ನಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡುವುದುಂಟೋ?
‡ ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ
ಾಡಿದವನು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದುಂಟೋ? ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ

8
ಾಕುವವನು ಅವುಗಳ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ ಜೀವಿಸುವುದುಂಟೋ?
ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಬರೀ
ಲೋಕ ಾಡಿಕೆಯ
ಾತೋ? ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ ಇದನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 9 §“ಕಣತುಳಿಯುವ
ಎತಿ್ತನ ಾಯನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದೆಂದು”
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ದೇವರು ಚಿಂತಿಸುವುದು
10
ಎತು್ತಗಳಿ ಾಗಿ
ೕ?
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ?
ೌದು,
*ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಉಳುವವನು ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಾಲು ದೊರಕುವ ನಿರೀ ಯಿಂದ

ಉಳಬೇಕು, ಾಗೂ ಒಕು್ಕವವನು ತನಗೆ ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಾಲು ದೊರಕುವುದೆಂದು ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಒಕ್ಕಬೇಕು.
11 † ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ೌತಿಕ ಾದ ಪೈ ರನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವುದು

ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ೕ? 12 ಈ ಅಧಿ ಾರ ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಇರಬೇಕ ಾ್ಲ?
‡ಆದರೂ ಾವು ಆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಚ ಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡ ಾರದೆಂದು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 13 §ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವವರು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಬದುಕನು್ನ ಾಗಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಾಡುವವರು ಆ ವೇದಿಗೆ ಬರುವ
ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 14 ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಕತರ್ನು ಸಹ
*ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವವರು ಸು ಾತೆರ್ಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
15 † ಾನಂತೂ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಾನು ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತಲ.್ಲ
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ನನಗೆ ಲೇಸು.
ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ;
‡ ಾರಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ನಿಬರ್ಂಧ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು
ಹೇಳಲಿ! 17 ಾನು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು;
18
§
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಕತರ್ವ್ಯ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಾ ಾದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹು ಾನವೇನು?
16

ಾನು *ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾಗ ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯದೇ ಅದನು್ನ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾರುವುದೇ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಾಗಿದೆ.
19 ಾನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ †ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದರೂ ‡ಹೆಚು್ಚ ಜನರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
20 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ *ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ
§ ಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾಸ ಾದೆನು.
ಯೆಹೂದ್ಯ ನಂ ಾದೆನು.
ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನನಲ್ಲದವ ಾದರೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಅಧೀನ ಾದವರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನನಂ ಾದೆನು.
21
ಾನು ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಯಮಕೊ್ಕಳ ಾದವನೇ; ಆದರೂ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಹೊರ ಾದವರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ಾಹಿರನಂ ಾದೆನು.
22 ‡ಬಲವಿಲ್ಲದವರನು್ನ

ಸಂ ಾದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನೂ ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾದೆನು.
ಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಾದರೂ
23
§
ಕೆಲವರನು್ನ ರ ಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಂ ಾದೆನು. ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರವೇ ಾಡಿ,
ಾನು ಇತರರ ಸಂಗಡ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಆಶೀ ಾರ್ದದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
24 ಕಿ್ರ ೕ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ
ಾಗವಹಿಸು ಾ್ತರೆ, ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ನು
ಾತ್ರ
ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
ಅವರಂತೆ *ನೀವೂ ಸಹ
ಬಹು ಾನವನು್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಓಡಿರಿ. 25 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಕಿ್ರ ೕ ಾಪಟುವು ತನ್ನ ತರಬೇತಿಯ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಶಮೆದಮೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಅವರು
ಾಡಿ ಹೋಗುವ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ
† ಾ ಾದರೋ
ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಾಧನೆ
ಾಡು ಾ್ತರೆ;
ಾಡಿಹೋಗದ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಾಧನೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ ಗೊತು್ತಗುರಿಯಿಲ್ಲದವನಂತೆ
ಓಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾಳಿ
ಂದಿಗೆ ಗು ಾ್ದಡುವವನಂತೆ ಹೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ
‡
ಾನೇ ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗದಂತೆ, ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ದಂಡಿಸಿ § ಾ್ವಧಿನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

10
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿ ೌಲನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ದೃ ಾ್ಟಂತವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದು್ದ
1 ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅಪೇ ಸುವ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೆಲ್ಲರೂ
2 †ಅವರೆಲ್ಲರೂ
*ಮೇಘದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ
ಾಟಿಹೋದರು.
ೕಶೆಯನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೇಘದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವನು್ನ ಹೊಂದಿದರು.
3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ‡ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ §ಒಂದೇ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರು. 4 *ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈ ವಿಕ ಾದ ಒಂದೇ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೈ ವಿಕ ಾದ ಬಂಡೆ
ಳಗಿಂದ ಬಂದ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಬಂಡೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ. 5 ಆದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿಯನು್ನ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ.
†ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ಅವರ ಶವಗಳು ಅಡವಿಯಲೆ್ಲಲ್ಲ ಬಿದ್ದವು. 6 ‡ಅವರು
ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
‡

9:16 ಅ. ಕೃ. 4:20; ರೋ

‡

1-23
ರೋ

†

§
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‡

‡
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‡

§
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§
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§
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ೕಹಿಸುವವ ಾಗ ಾರದೆಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
*
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ನಮಗೆ ನಿದಶರ್ನಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾಗಿದ್ದರು, §“ಜನರು ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ,
ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಯಿಂದ ಕುಣಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದ್ದರು” ಎಂದು
*
ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ. ನೀವು ಅವರ ಾಗೆ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 8 †ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ
7

ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ಾವನ್ನ ಪಿ ್ಪದರು. ‡ಅವರ ಾಗೆ ಾವು ಜಾರತ್ವ ಾಡದೆ
ಇರೋಣ. 9 §ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕತರ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಸಪರ್ಗಳಿಂದ ಾಶ ಾದರು. ಾವು ಪರೀ ಸದೆ
ಇರೋಣ. 10 *ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಗೊಣಗುಟಿ್ಟ ಸಂ ಾರಕ ದೂತನ ಕೈ ಯಿಂದ ಾಶ ಾದರು.
ನೀವು ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ.

11

ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿದಶರ್ನರೂಪ ಾಗಿವೆ. ಮತು್ತ
ಯು ಾಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರುವವ ಾದ ನಮಗೆ ಇದು †ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತುಗ ಾಗಿ ಬರೆದಿವೆ. 12 ‡ಆದ ಾರಣ
ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೆನಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಲಿ. 13 ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಾ ಾರಣ ಾಗಿ ಬರುವ
ಶೋಧನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. §ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ನಿಮ್ಮ
ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರುವ ಶೋಧನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ
ಶೋಧನೆ ಾಗುತ್ತಲೇ *ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು.

ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಸೇವೆಗೂ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನೂ ಇರ ಾರದೆಂಬ ಬೋಧನೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರ ಯರೇ, †ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾಗಿರಿ. 15 ನೀವು ವಿವೇಕಿಗಳೆಂದು
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವೇ
ೕಚಿಸಿರಿ. 16 ‡ ಾವು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ
14

ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾನ ಾಡುವುದು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
§ ಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನವುದು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ
17
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
ರೊಟಿ್ಟ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ಾಗೆ ಅನೇಕ ಾಗಿರುವ ಾವೆಲ್ಲರು *ಒಂದೇ
ದೇಹದಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

ಾಕೆಂದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದೇ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನು್ನತೆ್ತೕವೆ.
ೕಚಿಸಿರಿ. †ಯಜ್ಞ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಿನು್ನವವರು ಯಜ್ಞವೇದಿ
ಡನೆ
ಾ ಾದರೆ ಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ ಾ ಾಯಿತು? ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು ಾಸ್ತವವೆಂದೋ ಅಥ ಾ ವಿಗ್ರ ಹವು ‡ ಾಸ್ತವವೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯ ೕ? ಅಲ್ಲ,
20 ಆದರೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಬಲಿಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗಲ್ಲ, §ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವು. ನೀವು ದೆವ್ವ ಗ ಡನೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಲ್ಲ. 21 *ನೀವು ಕತರ್ನ
18

ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ಜನರ ಕುರಿತು
ಾಲು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ. 19

ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೂ ದೆವ್ವ ಗಳ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿಯ ಾರಿರಿ. ಕತರ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ
22 †ಕತರ್ನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನಂಟು ಾಡಿ

ಮತು್ತ ದೆವ್ವ ಗಳ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಾಡ ಾರಿರಿ.
ರೇಗಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕ ೕ? ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಾವು ಬಲಿಷ್ಠರೋ?

ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ತ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೋ ಾರದೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ ಪರರ ಹಿತವನು್ನ
ಲ ಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ
23 ‡“ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವುಂಟು.”
ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಪ್ರ
ೕಜನಕರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವುಂಟು” ಆದರೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಜನರನು್ನ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ. 24 §ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಹಿತವನು್ನ ಚಿಂತಿಸದೇ ಪರಹಿತವನು್ನ
§
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‡
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ಚಿಂತಿಸಲಿ.
ಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಾರುವಂಥದು್ದ ಏನಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯಲಿ್ಲ ಸಂಶಯ
ಹುಟಿ್ಟ ಸುವಂತೆ ವಿಚಾರ ಾಡದೇ ತಿನಿ್ನರಿ. 26 †“ಭೂಮಿಯು ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಕತರ್ನದಲ್ಲವೇ.”
27 ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆಯು ಾಗ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ವಿದ್ದರೆ
ನಿಮಗೇನು ಬಡಿಸಿದರೂ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸದೇ ಅದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. 28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮಗೆ “ಇದು
ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಲಿಕೊಟ್ಟದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಮನ ಾ್ಸ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. 29 ‡ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನ ಾ್ಸ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ;
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನ ಮನ ಾ್ಸ ಾಗಿಯೇ ಹೇಳ ಾಗಿದೆ. §ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾಕೆ ತೀ ಾರ್ಗಬೇಕು? 30 ಾನು ಕೃ ತಜ್ಞತೆ
ಡನೆ ಊಟ ಾಡಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಆ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ
ಾಕೆ ದೂಷಣೆ ಾಗಬೇಕು? 31 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ತಿಂದರೂ,
*
ಕುಡಿದರೂ, ಇನೆ್ನೕನು ಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ. 32 ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿ ಾಗಲಿ
ಗಿ್ರ ೕಕರಿ ಾಗಲಿ ದೇವರ ಸಭೆ ಾಗಲಿ ವಿಘ್ನ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 33 ಾನಂತೂ ಸ್ವಪ ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸದೇ
ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
1*

11

ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ.

ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಮುಸುಕಿಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ
ನೀವು ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಆದರೂ ನೀವು ಒಂದು
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.
ಅದೇನೆಂದರೆ †ಪ್ರ ತಿ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
2

§ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4 ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, *ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾಡುವ ಪುರುಷನು ತನ್ನ
ತಲೆಯನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
†ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ್ನ ಗಲಿ
ಾಡುವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸು ಾ್ತಳೆ.
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು
ತಲೆ

ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

‡ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಪುರುಷನು ತಲೆ

6 ಸಿ್ತ ೕಯು ಮುಸುಕು
ಮುಸುಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೂ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಒಂದೇ.
್ರ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಕೂದಲನು್ನ ತೆಗೆಯಿಸಿಬಿಡಬೇಕಷೆ್ಟ. ಆದರೆ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
7 ‡ಪುರುಷನು
ದೇವರ ಪ್ರ ತಿರೂಪವೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾವವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಲೆಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಾದರೋ ಪುರುಷನ ಪ್ರ ಾವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 8 §ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಿಂದ

ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದಳು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ *ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟ ್ಟಳು. 10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
†ದೂತರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಪುರುಷನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಮುಸುಕನು್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಉತ್ಪತಿ್ತ

ಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 11 ಆದರೂ ‡ಕತರ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪುರುಷರಿಲ್ಲದೆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಲ್ಲದೆ
ಪುರುಷರೂ ಇಲ್ಲ. 12 ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದಳು. ಾಗೆಯೇ ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದೇವರೇ §ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾತನು. 13 ನಿ ್ಮಳಗೆ ನೀವೇ
ೕಚಿಸಿ
*
*
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ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡುವುದು ಯುಕ್ತ ೕ
14 ಪುರುಷನು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, 15 ಸಿ್ತ ೕಯು
್ರ
ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಮುಸುಕಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನೀಡ ಾಗಿದು್ದ ಅದು ಅವಳಿಗೆ
ೌರವ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲ ೕ? 16 ಾವ ಾದರೂ ಇದರ ಕುರಿತು
ಾ ಾ್ವದ
ಾಡುವು ಾದರೆ ಇಂಥ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಕತರ್ನ ಭೋಜನವನು್ನ ಕ್ರ ಮತಪಿ್ಪ ಆಚರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ಾನು ಇನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಟಾ್ಟ ಗಿ
ಸೇರಿಬರುತಿ್ತರುವುದು ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮೇಲಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ. 18 ಹೇಗೆಂದರೆ
ದಲನೆಯ ಾಗಿ
ನೀವು ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಿಬರು ಾಗ *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿನ್ನತೆ, ಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ
ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ೕಗ್ಯರೆಂದು ಕಂಡುಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
†ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರ ಯಗಳು ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೇ. 20 ನೀವೆಲ್ಲರು ಸೇರಿಬರು ಾಗ ನೀವು ಾಡುವ ಭೋಜನವು
17

ಕತರ್ನ ಭೋಜನವಲ್ಲ. 21 ಭೋಜನ ಾಡುವಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಾನು ತಂದದ್ದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ ್ಬರಿಗಿಂತ
ಮುಂ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ನು ಹಸಿದಿರು ಾ್ತನೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
22 ನಿಮಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ
ೕ? ಅಥ ಾ ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿ
‡
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರನು್ನ ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತೕ ಾ? ಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಲಿ? ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಲೋ?
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕತರ್ನ ಭೋಜನದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧನೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನು್ನ §ಕತರ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆನು.
ಅದೇನೆಂದರೆ,
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಾನು ಹಿಡಿದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ
ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, 24 “ಇದು*ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನ ನು್ನ
23

ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ†ಹೀಗೆ

ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು. 25 ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ‡“ಈ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಇದರಲಿ್ಲ
ಾನ ಾಡು ಾಗೆಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇದನು್ನ ಾನ ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು. 26 ನೀವು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿಂದು ಈ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾನ ಾಡುವಷು್ಟ ಾರಿ ಕತರ್ನ ಮರಣವನು್ನ §ಆತನು ಬರುವ ತನಕ
27

ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ

ಾವ ಾದರೂ ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಕತರ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
*
ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕತರ್ನ ದೇಹಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಕತರ್ನ ರಕ್ತಕೂ್ಕ

ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಆತನ ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಾನ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊ್ರ ೕಹ ಾಡಿದವ ಾಗಿರುವನು. 28 ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ
29
ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ, ಆ
ಾನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ
ಕತರ್ನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸದೇ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವವನು
ಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೊಳ ಾಗುವನು. 30 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು ಮತು್ತ
ರೋಗಿಗಳು ಆಗು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅನೇಕರು ಾಯು ಾ್ತರೆ. 31 †ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ ಪರೀ ಸಿಕೊಂಡರೆ ಾ್ಯಯ

ವಿಚಾರಣೆಗೊಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ಾವು ಕತರ್ನಿಂದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು,
ನಮಗೆ ‡ಲೋಕದವರ ಸಂಗಡ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬ ನಿಣರ್ಯ ಾಗ ಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ನು್ನ ದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 33 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಬರು ಾಗ
*
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*
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ಒಬ್ಬರು ಇನೊ್ನಬ್ಬರಿ ಾಗಿ ಾಯಿರಿ.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 12:19

§ಒಬ್ಬ ನು ಹಸಿದರೆ ಅವನು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಊಟ

ಾಡಲಿ ನೀವು

ಸೇರಿಬಂದದು್ದ ಾ್ಯಯ ತೀಪಿರ್ಗೊಳ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗ ಾರದು. ಇನು್ನಳಿದಿರುವ * ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಆದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

12

ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದುಂಟಾಗುವ ವರಗಳನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ಸಹೋದರರೇ* ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದುಂಟಾಗುವ ವರಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿರಬೇಕೆಂದು
2 †ನೀವು ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ‡ಮೂಕ ವಿಗ್ರ ಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಡೆಸಿದ
ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
1

ಾಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂದು ಬಲಿ್ಲರಿ. 3 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. §ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ
ಾತ ಾಡುವ
ಾವ ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ
“ಯೇಸುವನು್ನ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನೆಂದು” ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಾವ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ “ಯೇಸುವನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು” ಹೇಳ ಾರನು.
4 †ವರಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ‡ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಒಬ್ಬ ನೇ. 5 ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು ಆದರೆ ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬ ನೇ. 6 § ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು ಆದರೆ
ಸವರ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ. 7 ಆದರೆ *ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಲಿ್ಲ

ತೋರಿಬರುವ ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ವರಗಳು ಸವರ್ರ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 8 ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ದೇವ ಾತ್ಮ ನ
ಮೂಲಕ † ಾನ ಾಕ್ಯ ವು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಾಕ್ಯ ವು 9 ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಆ
ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೇ ‡ನಂಬಿಕೆಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೇ § ಾ ಾ ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ

ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ *ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ವರವು, ಇನೊ್ನಬ ್ಬ ನಿಗೆ †ಪ್ರ ಾದನೆಯ
‡
ವರವು, ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವ ವರವು, ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ §ವಿವಿಧ
ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವ
ವರವು, ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಾಷೆಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 11 ಆದರೆ ಈ
ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಡುವ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ನೇ ವರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ನಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಹೇಗೆ ದೇಹವು *ಒಂ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕಿ್ಕರುವ ಅಂಗಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿವೆ
ೕ, ಹೇಗೆ
ದೇಹದ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನೇಕ ಾಗಿದು್ದ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿದೆ
ೕ, † ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಇ ಾ್ದನೆ. 13 ‡ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಲಿ, ಗಿ್ರ ೕಕ ಾಗಲಿ, ಾಸ ಾಗಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ವರವು,

10

ದೇಹ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. §ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ವು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ
ಾನ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 14 ದೇಹವು ಒಂದೇ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ. 15 ಾಲು
“ ಾನು ಕೈ ಯಲ್ಲದ ಾರಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ ಇರುವುದೋ?
16 ಕಿವಿ “ ಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲದ
ಾರಣ ಾನು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ದೇಹಕೆ್ಕ
ಸೇರದೆ ಇರುವುದೋ? 17 ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಕಣಾ್ಣದರೆ ನೀವು ಏನೂ ಕೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ದೇಹವೆ ಾ್ಲ
ಕಿವಿ ಾದರೆ ನೀವು
ಾವ ಾಸನೆಯನು್ನ ಮೂಸ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ
19 ಅವೆಲ್ಲವೂ
*
ಪ್ರ ತಿ
ಂದನು್ನ ತನಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ತೋಚಿದ ಪ್ರ ಾರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
§
†

‡

†
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12:9 1 ಕೊರಿ 12:28-30
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ಒಂದೇ ಅಂಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಹವೆಲಿ್ಲರುವುದು?
ಆದರೆ ಅಂಗಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹವು
ಒಂದೇ. 21 ಕಣು್ಣ ಕೈ ಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದೂ,” ತಲೆಯು “ ಾದಗಳಿಗೆ ನೀವು ನನಗೆ
ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದೂ” ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾನವುಳ್ಳವುಗಳು ಎಂದೆಣಿಸಿ ಾಣುವ
ಅಂಗಗಳನು್ನ ಅತ್ಯ ವಶ್ಯ ವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ ೕ? 23 ಮತು್ತ ಾವು ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾನವುಳ್ಳವುಗಳು
ಎಂದೆಣಿಸುವ ಾಗಗಳಿಗೆ ಉಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೆಚಾ್ಚದ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುವುದುಂಟ ಾ್ಲ. ಹೀಗೆ ಾನವಿಲ್ಲದ
24-25
ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಾನವುಳ್ಳ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
†
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಭೇದವೇನೂ ಇರದೇ ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದರ ಹಿತವನು್ನ ಚಿಂತಿಸುವ ಾಗೆ ದೇವರು

ೕಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 26 ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ
ನೋ ಾದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ನೋ ಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂಗ ೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ‡ಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ
ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.
27 §ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹವು ಮತು್ತ *ಒಬೊ್ಬಬ ್ಬ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಂಗಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ದೇವರು ತನ್ನ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ † ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ, ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ ‡ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ, ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ
§ಬೋಧಕರನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆ ಮೇಲೆ *ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, † ಾ ಾ ರೋಗಗಳನು್ನ
ಕೊರತೆಯುಳ್ಳದ್ದಕೆ ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚದ

ಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ದೇಹವನು್ನ ಹದ ಾಗಿ

ಾಸಿ ಾಡುವ ವರವನೂ್ನ, ಪರಸ ಾಯ
ಾಡುವ ಗುಣವನೂ್ನ, ‡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವ
ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವ ವರವನೂ್ನ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
29 ಎಲ್ಲರು ಅ
ಸ್ತಲರೋ?
ಎಲ್ಲರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ೕ?
ಎಲ್ಲರೂ ಬೋಧಕರೋ?
ಎಲ್ಲರೂ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರೋ? 30 ರೋಗ ಾಸಿ ಾಡುವ ವರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟೋ?
ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವರೋ?
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಶಕಿ್ತಯುಂಟೋ? 31 §ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ವರಗಳನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅಪೇ ಸಿರಿ. ಇನೂ್ನ ಸ ೕರ್ತ್ತಮ ಾದ
ಾಗರ್

ಂದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆ
ಾನು ಮನುಷ ್ಯರ
ಾಷೆಗಳನೂ್ನ, ದೇವದೂತರ
ಾಷೆಗಳನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುವವ ಾದರೂ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾದಕೊಡುವ ಕಂಚಿನ ಜಾಗಟೆ, ಗಣಗಣಿಸುವ ಘಂಟೆ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನನಗೆ
ಪ್ರ ಾದನ ವರವಿದ್ದರೂ, ಎ ಾ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಗಳೂ, ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ವಿದೆ್ಯ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿದ್ದರೂ, ಬೆಟ್ಟ ಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದಿಡುವುಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಾನ ಾಡಿದರೂ, ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರೂ,
ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಾನು ಬರಿ ಾಗಿರುವನು.
4 ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಬಹು
ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳದು್ದ, ದಯೆಯುಳ್ಳದು್ದ.
ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗವರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಸಭ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಸ್ವಪ ್ರ
ೕಜನವನು್ನ
ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೇಗ ಸಿಟು್ಟ ಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅಪ ಾರವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
6 ಅ ಾ್ಯ ಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ.
7 ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಳಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿರೀ ಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
8 ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾದನೆಗ ಾದರೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವವು.
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗ ೕ ನಿಂತುಹೋಗುವವು. ತಿಳಿವಳಿಕೆ
ೕ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು. 9 ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿ
10 ಆದರೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ ಬಂ ಾಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ; ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
1
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ಅಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು.
ಾನು
ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಾಲಕನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿದೆನು.
ಾಲಕನ ಾಗೆ
ೕಚಿಸಿದೆನು.
ಾಲಕನಂತೆ ವಿವೇಚಿಸಿದೆನು.
ಾ್ರ ಯಸ್ಥ ಾದ

ಮೇಲೆ ಾಲ್ಯ ದವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ ನು. 12 ಈಗ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಮುಖವು ನಮಗೆ
ಾ್ಬ ಗಿ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಗ ನೇರ ಾಗಿ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆವು. ಈಗ
ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ
ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 13 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀ , ಪಿ್ರ ೕತಿ ಈ ಮೂರೇ
ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಪಿ್ರ ೕತಿಯೇ.
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ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವ, ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರ

1
*ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದುಂಟಾಗುವ
ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ಜೀವಿಸಲು
ಆಶಿಸಿರಿ
ಮತು್ತ
ವರಗಳನು್ನ, ಅದರೊಳಗೂ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದ ಾ ವರವನೆ್ನೕ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅಪೇ ಸಿರಿ.
2 †ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ದೇವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಆತ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಗುಪ್ತ ವಿಷಯಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಾತ ಾಡುವ
3 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವ ಾದರೋ, ಅವನ
ಾತುಗಳನು್ನ
ಾರೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಾತುಗಳಿಂದ ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಯನೂ್ನ,
್ರ ೕ ಾ್ಸಹವನೂ್ನ ಸಂತೈ ಸುವಿಕೆಯನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವು.
4 ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ತನಗೆ
ಾನೇ ಆತಿ್ಮೕಕ ವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ, ಆದರೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಸಭೆಗೆ ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತನೆ. 5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡಬೇಕೆಂದು
‡ನೀವು
ಾನು
ಅಪೇ ಸಿದರೂ,
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುದೆ
ನನಿ್ನಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ.

ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ಸಭೆಯು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಅಥರ್ವನು್ನ
ವಿವೇಚಿಸಿ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು. 6 ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ, ಾನ ಾಕ್ಯ ಗಳ ಾ್ನಡದೆ, ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ
ಹೇಳದೆ, ಉಪದೇಶ ಾಡದೆ, ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ
ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಿ್ನಂದ
ನಿಮಗೇನು ಪ್ರ
ೕಜನ ಾದೀತು? 7 ಕೊಳಲು, ವೀಣೆ
ದ ಾದ ನಿಜೀರ್ವ ಾದ್ಯ ಗಳು ಾದಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವನೂ್ನ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ; ನುಡಿಸಿದ ಾದ್ಯ ಇಂಥದೆ್ದೕ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?
8 ತುತೂ್ತರಿಯು ಅಸ್ಪಷ ್ಟ ಶಬ್ದವನು್ನ
ಳಗಿಸಿದರೆ
ಾರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು? 9 ಾಗೆಯೇ
ನೀವೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾದ ಾಷೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ
ಾತ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಾತಿನ
§
ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ? ನೀವು ಾಳಿಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ಾಗಿರುವುದಷೆ್ಟ.
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಾಷೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಅಥರ್ರಹಿತ ಾದವುಗಳಿಲ್ಲ.
ಾಷೆಯ ಅಥರ್ವು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ
ಾತ ಾಡುವವನಿಗೆ ಾನು ಪರದೇಶದವನಂತಿರುವೆನು;
ಾತ ಾಡುವವನು ನನಗೆ ಪರದೇಶಿಯವನಂತಿರು ಾ್ತನೆ. 12 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ ವರಗಳಿ ಾಗಿ
ಅ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಉಂಟಾಗುವ
ಾಗೆ ತವಕಪಡಿರಿ.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವವನು ತನಗೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ಹೇಳುವ ವರ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲಿ. 14
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅನ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿದರೆ ನ ಾ್ನತ ್ಮ ವು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯು ನಿಷ್ಫಲ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾದರೋ
ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೂ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು, ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವೆನು; *ಆತ್ಮ ನಿಂದ
ಾಡುವೆನು,
10
11

†ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ
*
*

ಾಡುವೆನು.
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‡

14:5 ಅರಣ್ಯ 11:29

ಾಡಿದರೆ ನೀನು
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ಹೇಳಿದು್ದ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನು ನೀನು
ಾಡುವ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗೆ ಅವನು ‡“ಆಮೆನ್”
ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲ ನು? ನೀನು ಾತ ಾಡಿದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ? 17 ನೀನು ಎಷು್ಟ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡಿದರೂ, ಆದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬ ನು ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಾನು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಆದರೂ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯಿಂದ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದಕಿ್ಕಂತ, ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಐದೇ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದು ನನಗೆ ಉತ್ತಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 20 ಸಹೋದರರೇ,
ಾಲಕರಂತೆ §ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ; *ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶಿಶುಗಳಂತಿರಿ; †ಬುದಿ್ಧಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಯಸ್ಥ ಾಗಿರಿ.
21 ‡“ಅನ್ಯ ಾಷೆಯವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯ ದೇಶಸ್ಥರ
ಾಯಿಂದಲೂ ಾನು ಈ ಜನರ
ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವೆನು; ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕತರ್ನು
22 ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವುದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ” ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.
ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೆ
ಸೂಚನೆಯಲ್ಲವೆಂದು
ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬದವರಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ ನಂಬುವವರಿ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 23 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸಭೆಯೆ ಾ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ ಈ ಾಷೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಬೇರೆಯವರು ಅಥ ಾ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, §ನಿಮಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
24 ಆದರೆ

ನೀವೆಲ್ಲರು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರಲು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಲಿ, ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ
ಅವನು ಎಲ್ಲರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ಾಪಿಯೆಂಬ ಅರುಹನು್ನ ಹೊಂದುವನು, ಎಲ್ಲರ
ಾತಿನಿಂದ
ಪರಿಶೋಧಿತ ಾಗುವನು, 25 *ಅವನ ಹೃ ದಯದ ರಹಸ್ಯ ಗಳು ಬಯ ಾಗುವವು; ಅವನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, †ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ೕಷಿಸುವನು.

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರ ಮದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
ಾ ಾದರೇನು, ಸಹೋದರರೇ? ನೀವು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರು ಾಗ ಒಬ್ಬ ನು ಾಡುವುದೂ,
ಒಬ್ಬ ನು ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದೂ, ಒಬ್ಬ ನು ತನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೂ, ಇನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ನು
ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವುದೂ, ಒಬ್ಬ ನು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ನೀವು ಏನು ಾಡಿದರೂ
ಸಭೆಯ ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಾಡಿರಿ. 27 ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವು ಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಅವಶ್ಯ ವಿದ್ದರೆ
ಮೂವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚಲ್ಲದೆ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಬೇಕು; 28 ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ನು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮ ನಿರಲಿ;
ತನೊ್ನಂದಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇವರೊಂದಿಗೂ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 29 ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
‡
ಾತ ಾಡಲಿ, ಮಿ ಾ್ಕದವರು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೇಳಲಿ. 30 ಕುಳಿತಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಿಗೆ ಪ್ರಕಟನೆ
26

ಉಂಟಾದರೆ
ದಲಿನವನು ಸುಮ್ಮ ಾಗಲಿ 31 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ
32 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮ ಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು, ಎಲ್ಲರೂ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ ಹೊಂದುವರು.
33
ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ. §ದೇವರು ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣನೇ ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಾರಣನಲ್ಲ.

ದೇವಜನರ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾರ *ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಭೆಯ ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಾತ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶವಿಲ್ಲ; ಅವರು ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು; †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ
35 ಅವರು ಏ ಾದರೂ ತಿಳಿದು ಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇ ಸಿದರೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.
34

‡

14:16 2 ಪೂವರ್ 16:36; ನೆಹೆ 8:6; ಕೀತರ್ 106:48; ಪ್ರಕ 5:14
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ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡುವುದು ಅಪ ಾನಕರ ಾದದು್ದ.
36 ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮಿ್ಮಂದಲೇ ಹೊರಟಿತೋ? ನಿಮಗೆ
ಾತ್ರ ವೇ ಬಂದಿತೋ? 37
ಾವ ಾದರೂ
ತನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂ ಾಗಲಿ ಆತಿ್ಮೕಕನೆಂ ಾಗಲಿ ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ
ಕತರ್ನ ಆ ಎಂದು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. 38
ಾವ ಾದರೂ ತನಗೆ ಇದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದರೆ
39
ಅವನು ಗುರುತಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಇರಲಿ.
ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ‡ಪ್ರ ಾದ ಾವರವನು್ನ
ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅಪೇ ಸಿರಿ, ಮತು್ತ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 40 §ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿಯೂ

ಾಗೂ ಕ್ರ ಮದಿಂದಲೂ ನಡೆಯಲಿ.

15
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎದು್ದ ಬಂದನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳು
1 ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು ಅದನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ, *ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರಿದ †ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ದೃ ಢ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುತ್ತದೆ.
3 ‡ ಾನು ಸಹ ಕಲಿತುಕೊಂಡ
ದಲನೆಯ ಸಂಗತಿಗ ಳಗೆ ಪ್ರ ಮುಖ ಾದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ

ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ
ಸತ್ತನು; ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟ ನು; 4 § ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನು. 5 ಅನಂತರ
*ಕೇಫನಿಗೂ †ತರು ಾಯ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ‡ತರು ಾಯ
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಐನೂರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಸಹೋದರರಿಗೆ

ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಇವರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ

7 ತರು ಾಯ
ಜನರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿದೆ್ರ§ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆತನು
ಾಕೋಬನಿಗೂ ಅನಂತರ ಎ ಾ್ಲ *ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 8 †ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ,
ದಿನತುಂಬದೆ ಹುಟಿ್ಟದವನಂತಿರುವ ನನಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 9 ‡ ಾನಂತೂ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠನು;

§ ಾನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ
ಾನು ಈಗ ಎಂಥವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೊ ಅದು ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ಮತು್ತ ಆತನ ಕೃ ಪೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನಿಷ್ಫಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. * ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಪ್ರ ಾಸಪಟೆ್ಟ ನು. †ಆದರೆ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟ ವನು

ಾನಲ್ಲ, ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯೇ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾದರೇನು ಅಥ ಾ ಅವ ಾದರೇನು, ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸು ಾರ್ತೆಯನು್ನ ಾರಿದೆ್ದೕವೆ; ಅದನು್ನ ನೀವು ನಂಬಿದಿರಿ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರು ಎದು್ದ ಬರುವರು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೆಂದು ಾರುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ನಿ ್ಮಳಗೆ ‡ಕೆಲವರು ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರು ಾ್ಥನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? 13 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಿಜ ಾಗಿದ್ದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ. 14 ಕಿ್ರ ಸ್ತನೂ ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು ವ್ಯ ಥರ್
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಹ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದದು್ದ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರು ಎದು್ದಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಿಜ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಲೇ ಇಲ್ಲ; §ಎಬಿ್ಬ ಸಿದನೆಂದು ಾ ಕೊಟ್ಟ ಾವು ದೇವರ
12

ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದವ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದೆವು. 16 ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೂ
ಎದು್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ. 17 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗಿದೆ, ಾಗೂ *ನೀವು
‡
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14:39 1 ಕೊರಿ 12:31
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ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ಎಂದಥರ್. 19 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗಿಂತಲೂ ಹೀನ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
20 †ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
21 § ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೂಲಕ ಮರಣ

ಇದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿದೆ್ರ ಹೋದವರು ಾಶ ಾದರು
ಯು ಕೇವಲ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾವು ಎ ಾ್ಲ

ಎದು್ದ ಬಂದನು. ಸತು್ತಹೋದವರಲಿ್ಲ ‡ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾದನು.
ಉಂಟಾದ ಾರಣ, ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮೂಲಕವೇ ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರು ಾ್ಥನವುಂಟಾಗಿದೆ. 22 ಆ ಾಮನಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಾಯುವವ ಾದರೋ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕುವವ ಾದರು. 23 ಆದರೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ ಎದು್ದಬರುವನು.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾದನು; ತರು ಾಯ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಆತನ ಬರೋಣದಲಿ್ಲ ಜೀವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಬರುವರು. 24 ಅನಂತರ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ದೊರೆತನವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಲವನೂ್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡು ಾಗ ಸ ಾಪಿ್ತ ಾಗುವುದು. 25 ಾಕೆಂದರೆ
* ಾನು ಎ ಾ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನಳುವುದು ಅವಶ್ಯ.
†ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವ ಕಡೆ ಶತು್ರ ವು ಮರಣ ಾಗಿದೆ. 27 “ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆತನ ಾದಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.”
ಆದರೆ “ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಟಾ್ಟತನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ.
28 ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದ ಮೇಲೆ ಮಗನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ತನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿ ಕೊಟಾ್ಟತನಿಗೆ
ಾನೇ ಅಧೀನ ಾಗುವನು; ಹೀಗೆ ‡ದೇವರು ಸಮಸ್ತರಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಸ್ತವೂ ಆಗುವನು.
26

29

ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಏನು
ಾಡುವರು? ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನು್ನವುದು ನಿಜ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾಕೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 30 § ಾವು ಸಹ
ಾಕೆ ಪ್ರ ತಿ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಭಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ?

ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ *ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ನನಗಿರುವ ಹೆಮೆ್ಮಯ ನಿಮಿತ್ತ
† ಾನು ದಿ ಾಲು ಾಯುತ್ತಲಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 32 ಾನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಮೃ ಗ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದು್ದ
ಕೇವಲ ಾನು ಾಭಿ ಾ್ರ ಯದಿಂ ಾದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರ
ೕಜನ? ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ,
ಾವು ‡ತಿನೊ್ನೕಣ, ಕುಡಿ
ೕಣ, ಾಳೆ ಾಯುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ. 33
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ; §“ಕೆಟ್ಟ ಸಹ ಾಸವು
34 ಗಂಭೀರ ಾಗಿ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ.”
ೕಚಿಸಿರಿ! ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
ಾಪ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನವೇ ಇಲ್ಲ; *ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ ಆಗಲೆಂದೇ ಇದನು್ನ
31

ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಸತ್ತವರು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಬರುವರೆಂಬುದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
“ಸತ್ತವರನು್ನ ಮರಳಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ? ಎಂಥ ದೇಹದಿಂದ ಎದು್ದಬರು ಾ್ತರೆ?”
ಎಂದು
ಾ ಾದರೂ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಬಹುದು. 36 ಮೂಖರ್ನೇ; †ನೀನು ಬಿತು್ತವ ಬೀಜವು ಾಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು
ಜೀವ ಾಳುವುದುಂಟೆ? ಇಲ್ಲ. 37 ನೋಡು; ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೋದಿಯ ಾಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬೇರೆ
ಾವುದೇ
ಬೀಜವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಬಿತು್ತ ಾಗ ಬರೀ ಾಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಬೇ ಾದ ಗಿಡವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ.
38 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೀಜಕೂ್ಕ ಅದಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 39 ಎ ಾ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದವುಗಳಲ್ಲ; ಮನುಷ ್ಯ ನ ಶರೀರ
ಬೇರೆ, ಪಶುಗಳ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಪ ಗಳ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಮೀನುಗಳದು ಬೇರೆ. 40 ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ
ಶರೀರಗಳುಂಟು, ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳುಂಟು, ಆದರೆ ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ,
35
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41 ಸೂಯರ್ನ ತೇಜಸು್ಸ ಒಂದು ವಿಧ

ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ.
ಾದರೆ, ಚಂದ್ರ ನ ಪ್ರ ಾಶವೇ
ಮತೊ್ತಂದು ವಿಧ, ಾಗೆಯೇ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ ಪ್ರ ಾಶವು ಸಹ ವೈ ವಿಧ್ಯ ಾದುದು.
42 ಸತ್ತವರಿ ಾಗುವ
ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿರುವುದು.
ಬಿತು್ತವಂಥದು್ದ
43 ಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
ಅಳಿದುಹೊಗುವಂಥದು್ದ.
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವಂಥದು್ದ ಅಮರ ಾದದು್ದ.
ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ‡ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವುದು; ನಿಬರ್ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,

44 ಬಿತಿ್ತದು್ದ
ಬಲಹೊಂದಿ ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವುದು;
ಾ್ರಕೃ ತ ದೇಹ ಾಗಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,
ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವಂಥದು್ದ ಆತಿ್ಮೕಕ ದೇಹ.
ಾ್ರಕೃ ತದೇಹ ಇರುವು ಾದರೆ ಆತಿ್ಮೕಕ ದೇಹವೂ
ಇರುವುದು ಸತ್ಯ. 45 §“ ದಲನೆಯ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಆ ಾಮನು ಜೀವ ಪಡೆದ ವ್ಯಕಿ್ತ” ಎಂಬು ಾಗಿ

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ. * ಕಡೆ ಆ ಾಮ ಾದರೋ †ಜೀವ ಕೊಡುವ ಆತ್ಮ ಾದನು.
46 ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದು್ದ
ದಲು ಬಂದದ್ದ ಾ್ಲ, ಾ್ರಕೃ ತ ಾದದು್ದ
ದಲನೆಯದು; ಅನಂತರ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದು್ದ.
47
ದಲನೆಯ ಮನುಷ ್ಯ ನು ‡ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು; ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಎರಡನೆಯ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು. 48 ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಎಂಥವನೋ ಮಣಿ್ಣಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೂ ಅಂಥವರೇ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂ ಾತನು ಎಂಥವನೋ
§ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೂ ಅಂಥವರೇ. 49 ಾವು ಮಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನ ಾರೂಪ್ಯ ವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ಾರ *ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂ ಾತನ ಾರೂಪ್ಯ ವನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
50 ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, †ರಕ್ತ
ಾಂಸಗಳು ದೇವರ
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಅಂತೆಯೇ, ಅಳಿದುಹೋಗುವಂಥದು್ದ ಅಮರತ್ವಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
51 ನೋಡಿರಿ!
ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ‡ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ,

ಕಡೆ ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಯು
ಳಗುವಲಿ್ಲ, ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ,
§
ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಾಪರ್ಡುವೆವು.
ೌದು, *ತುತೂ್ತರಿಯು
ಳಗಿ

ಾಪರ್ಡುವೆವು.

52

ರೆಪೆ್ಪಬಡಿಯುವಷ್ಟರೊಳ ಾಗಿ
†ಸತ್ತವರು ನಿಲರ್ಯ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಡುವರು,

ಾವು ರೂ ಾಂತರ ಹೊಂದುವೆವು. 53 ನಶಿಸುವಂಥ
ಈ ದೇಹವು ನಿಲರ್ಯತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ, ‡ಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವ ಈ ದೇಹವು
ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 54 ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವು ನಿಲರ್ಯತ್ವವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಮರಣಾಧೀನ ಾಗಿರುವ ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಬರೆದಿರುವ
ಾತು ನೆರವೇರುವುದು. 55 §“ಹೇ! ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲಿ್ಲ? ಹೇ! ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ
ಕೊಂಡಿ ಎಲಿ್ಲ?” 56 ಾವಿನ ವಿಷಕೊಂಡಿ ಾಪವೇ; ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯ ಆ ಾರವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವಿಧಿಗಳೇ.
57 *ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ
58 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ನಿಶ್ಚಲ ಾಗಿರಿ.
ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ †ನೀವು ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸವು ನಿಷ್ಫಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದನು್ನ
ತಿಳಿದು ಕತರ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸ ಾ ಅ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಿರಂತರ ಶ್ರ ದೆ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ
ಾಡುವವ ಾಗಿರಿ.
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1 ಈಗ *ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು,
ಾನು ಗ ಾತ್ಯ
‡

15:43 ಫಿಲಿ. 3:21; ಕೊಲೊ 3:4
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ಬಂದಂಥ ಸಂ ಾದನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟ ನು್ನ
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ಾಡಿರಿ.
ಾರದ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು †ತನಗೆ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ

2

ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಇದರಿಂದ ‡ ಾನು ಬಂ ಾಗ ಹಣ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ
ಾಡುವ
3
ಅಗತ್ಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಾರನು್ನ ಾ್ರ ಾಣಿಕರೆಂದು ಸೂಚಿಸುವಿರೋ,
ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. 4 ಮತೆ್ತ ಾನು ಸಹ ಹೋಗುವುದು ಯುಕ್ತ ಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ಅವರು ನನ್ನ
5 § ಾನು
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬಹುದು.
ಾದುಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮಕೆದೋನ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಾಟು ಾಗ *ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 6 ಅಥ ಾ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಿಮ ಾಲವ ಾ್ನದರೂ ಕಳೆಯುವೆನು; ಾಗೆಯೇ ಾನು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ
7 † ಾನು
ಾಗಕಳುಹಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು.
ಾದುಹೋಗುವ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ‡ಕತರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ
ತಂಗಲು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನ ಹಬ್ಬದ ತನಕ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವೆನು; 9
ಾಕೆಂದರೆ
ಸೇವೆಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ, ಸಫಲವೂ ಆಗಿರುವ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲೊಂದು ನನ ಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಾಗೆಯೇ
§ವಿರೋಧಿಗಳೂ ಅನೇಕರಿ ಾ್ದರೆ.
10 *ತಿ
ಥೆಯನು ಬಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅವನು

ಸಹ †ನನ್ನ ಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. 11 ‡ಆದ್ದರಿಂದ
ಾರೂ ಅವನನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸ ಾರದು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿರಿ; ಅವನು
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 12 §ಸಹೋದರ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನ
ಕುರಿತು; ಅವನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವನು ಈಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳ ಅವ ಾಶ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಬರುವನು.
ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು
ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ *ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ. †ಧೈ ಯರ್ವಂತ ಾಗಿರಿ, ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ.
14 ‡ನೀವು
ಾಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ಾಡಿರಿ. 15 §ಸೆ್ತಫನನ ಮನೆಯವರು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ನ
ಪ್ರ ಥಮಫಲವೆಂದು ಾಗೂ ಅವರು ದೇವಜನರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆಂದು ನೀವು
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಡುವುದೇನಂದರೆ, ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ
ಾಗೂ ಪ್ರ ಾಸಪಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು. 17 ಸೆ್ತಫನನೂ,
ತುರ್ ಾತೊಸನೂ,
ಅ ಾಯಿಕನೂ ಬಂದದು್ದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗಿರುವ ಕೊರತೆಯನು್ನ
ಅವರು ನೀಗಿಸಿರುವರು. 18 ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳನೂ್ನ *ಚೈ ತನ್ಯ ಗೊಳಿಸಿದರಲ್ಲ.
13

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಥವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿರಿ. 19 ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಸಭೆಗಳವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.
†ಅಕಿ್ವಲನೂ ಮತು್ತ ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ‡ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಭೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
20 ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಬಹಳ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
21 * ೌಲನೆಂಬ
§ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ.
ಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ
22
ವಂದನೆಯನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾವ ಾದರೂ ಕತರ್ನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ
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2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೌಲನು 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನ ದುಬರ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಬರೆದನು. ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯು ಸೆಣ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು, ಆ ಸ್ಥಳೀಯ
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ಸಮೂಹದ ಐಕ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಾ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕ್ರ ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದನು.
ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆ ಾಗ, ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಅವನು ವೇದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾತನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ವೇದನೆಗಳು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕಡೆಯಿಂದ
ೌಬರ್ಲ್ಯ ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ - “ನನ್ನ
ಕೃ ಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಕು, ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂಣರ್ ಾಧಕ ಾಗುತ್ತದೆ” (2 ಕೊರಿ 12:710). ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಾ ಾವೇಶದಿಂದ
ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಅವನು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಪುನಃ
ದೃ ಢೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸು ಾ್ತನೆ (2 ಕೊರಿ 1:1). ೌಲನು ಬರೆದ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯು
ಅ ಸ್ತಲರ ಮತು್ತ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಾಕಷು್ಟ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 55-56 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ೌಲನ ಎರಡನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಿಂದ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಮತು್ತ ರೋಮನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾದ ಅ ಾಯ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಕೊರಿಂಥವು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯ ದ
ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ (2 ಕೊರಿ 1:1).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ೌಲನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಉದೆ್ದೕಶಗಳಿದ್ದವು, ಕೊರಿಂಥದವರು
ಅವನ ನೋವಿನ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ (1:3-4; 7:8-9; 12:13) ಅನುಕೂಲ ಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ೌಲನಿಗೆ
ಉಂಟಾದ
ಾಂತ್ವನವನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಅವನು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
(1:8-11)
ಾದುಹೋದ ತೊಂದರೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ತಪೆ್ಪ ಸಗಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು (2:5-11), ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಗ ಂದಿಗೆ ಇ ್ಜೕ ಾಗಬೇಡಿರಿ ಎಂದು
ಎಚ್ಚರಿಸಲು (6:14; 7:1), ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸೇವೆಯ (2:14-7:4) ನೈ ಜ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಮತು್ತ ಉನ್ನತ ಾದ
ಕರೆಯನು್ನ ವಿವರಿಸಲು, ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲರುವ ಅನುಗ್ರ ಹದ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸಲು
ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಡ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿ ಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಧನ ಸಂಗ್ರ ಹವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (ಕೊರಿ 8-9) ಇದನು್ನ ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ೌಲನು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲತ್ವವನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ.
ಪರಿವಿಡಿ
1. ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿ ಾದ ೌಲನ ವಿವರಣೆ — 1:1-7:16
2. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರಿ ಾಗಿ ಧನ ಸಂಗ್ರ ಹ — 8:1-9:15
3. ೌಲನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ — 10:1-13:10
4. ತೆ್ರ ೖ ಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಪಿ್ತ — 13:11-14
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ಪೀಠಿಕೆ

ಾ್ತನು ಾರ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ *ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನೂ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೂ
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಅ ಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 †ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ
ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯು, ಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ.
1 ದೇವರ ಚಿ

ೌಲನು ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಆದರಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪ
ೕಗ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು
ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೂ §ಸಕಲ ವಿಧ ಾಗಿ ಸಂತೈ ಸುವ ದೇವರೂ ಆಗಿದು್ದ, 4 ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ
3

ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರಿಂದ ನಮ ಾಗುವ ಆದರಣೆಯ
ಮೂಲಕ ಾವು ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
5 ಏಕೆಂದರೆ *ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಾಧೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ
ೕ ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹೆಚಾ್ಚದ ಆದರಣೆಯೂ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 6 ಾವು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಆದರಣೆಯೂ, ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಾವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವು ಾದರೆ
ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಾಧೆಗಳನು್ನ ನೀವೂ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
7 †ನೀವು
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆದರಣೆಯೂ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯು ದೃ ಢ ಾಗಿದೆ. 8 ಸಹೋದರರೇ, ‡ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾವು
ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ-ಸಂಕಟಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಗೆ
ಮೀರಿದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಾವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿ ಬದುಕುವ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲ ಾದವು.
9 ಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯವೆಂದೆನಿಸಿ ಾಗ
ಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ §ಸತ್ತವರನು್ನ
ಎಬಿ್ಬ ಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆಯೇ ಭರವಸವಿಡುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು. 10-11 ಆತನು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಮುಂದೆಯೂ ತಪಿ್ಪ ಸುವನು. *ನೀವು
ನಮಗೋಸ್ಕರ

ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ತಪಿ್ಪ ಸುವನೆಂದು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಿರೀ ಯಿಟ್ಟ ವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. †ಹೀಗೆ ಅನೇಕರ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವ ಉಪ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ
ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. 12 ಾವು ‡ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯ ಾನವನು್ನ

ಬಳಸದೇ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ, § ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿಯೂ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಮಗಿರುವ
ಹೆಮೆ್ಮ. 13 ನೀವು ನಮ್ಮ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಓದಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದನು್ನ
ಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಕಡೆ ವರೆಗೂ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದಂತೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿರುವೆವು ಎಂದು ನೀವು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
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ೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಕಿದು್ದ
ಾನು ಇಂಥ ಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು *ಎರಡನೆಯ

ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
*
*
*

1:1 ಎಫೆ 1:1; ಕೊಲೊ 1:1

†

1:5 2 ಕೊರಿ 4:10, ಕೊಲೊ 1:24
1:10-11 ರೋ

2 ಕೊರಿ 2:17, 4:2

ದಲೇ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು.

1:2 ರೋ

†

1:7 ರೋ

ಾ. 15:30, ಫಿಲಿ. 1:19

*

ಾ. 1:7

†

1:15 ಅ. ಕೃ. 18:1-18

‡

ಾ. 8:17
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1:3 ಎಫೆ 1:3, ರೋ

‡

ದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು

ಾ. 15:6

§

1:3 ಯೆ ಾ 51:12, 66:13

1:8 ಅ. ಕೃ. 19:23, 1 ಕೊರಿ 15:32

1:10-11 2 ಕೊರಿ 4:15, 9:11-12

†

ಾರಿ ಕೃ ಾಶೀರ್ ಾದವನು್ನ

†

‡

§

1:9 2 ಕೊರಿ 4:14

1:12 1 ಕೊರಿ 2:4,13

1:16 ಅ. ಕೃ. 19:21, 1 ಕೊರಿ 16:15-17

§

1:12
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ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ ಮಕೆದೋನ್ಯ ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಯೂ ಾಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿದೆ್ದನು. 17 ಹೀಗೆ
ೕಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಚಂಚಲಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ? ಕೇವಲ ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ೕಚಿಸಿ ಈ ಕ್ಷಣ “ ೌದು” ಮರು
ಕ್ಷಣ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಂತಿದೆ್ದೕನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 18 ದೇವರು ‡ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಾತು ಒಂದು ಾರಿ “ ೌದೆಂದು” ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ “ಇಲ್ಲವೆಂದು” ಆಗಿರಲು
ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರೇ ಾ
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಾನೂ, §ಸಿ ಾ್ವನನೂ, ತಿ ಥೆಯನೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಈ ಕ್ಷಣ “ ೌದು” ಮರುಕ್ಷಣ “ಇಲ್ಲ”
20 † ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
*ಆತನಲಿ್ಲ ೌದೆಂಬುದೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಂದು ಹೇಳುವವನಲ್ಲ.
‡
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ ಾ್ದನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ “ ೌದು” ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು “ಆಮೆನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 21 ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವವನು ದೇವರೇ.

ಆತನು *ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮುದೆ್ರ ಯನೊ್ನತಿ್ತ ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ಾತರಿ ಾಗಿ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
23 ‡ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಾರದೆಂದೇ ಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಹೃ ದಯ
ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಾ . 24 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾವು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ §ದೊರೆತನ ಾಡುವವರೆಂಬು ಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ
22

ಸಂತೋಷಕೆ್ಕ ಾವು ಸ ಾ ಾಗಿಗ ಾಗಿದೇವಷೆ್ಟೕ.

2

1 ಇನೊ್ನಮೆ ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಈಡು

ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾನು ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವವರು
ಾರು?
ನನಿ್ನಂದ
3 ಆದ ಾರಣ
ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದ ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ?
ಾನು ಆ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಬರೆದದು್ದ: ನನ್ನ ನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇ ಾದವರೇ ನನ್ನ ನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
4 ನಿಮ್ಮ
ಸಂತೋಷವೇ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂತೋಷವೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೆಂದು *ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
2

ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಅಧಿಕ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೇ † ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ ಹೃ ದಯದ ಬಹು ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ ಾ್ಯಕುಲದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರೆದೆನೇ ಹೊರತು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.
5 ‡ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ನೋವುಂಟು ಾಡಿದವನು ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾತ್ರ
ದುಃಖಪಡಿಸದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹುಜನರನೂ್ನ ನೋಯಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ದುಃಖವು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು
ಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಇಂಥವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹುಜನರಿಂ ಾದ §ಆ ಶಿ ಯೇ ಾಕು. 7 *ಇನೂ್ನ ಅವನನು್ನ

ಶಿ ಸದೇ ಮನಿ್ನ ಸಿರಿ, ಸಂತೈ ಸಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು ಅಧಿಕ ಾದ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವನು.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 9 †ಎ ಾ್ಲ

ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುಣವನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಬರೆದೆನು. 10 ನೀವು
ಾರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕರೋ ಾನು ಸಹ ಅವನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಅವನನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಸೈ ಾನನು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ವಂಚಿಸ ಾರದೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆನು. ‡ಅವನ ಕುತಂತ್ರ ಗಳನು್ನ ಾವು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ.
‡
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2:9 2 ಕೊರಿ 7:15, 10:6

‡ 2:5 1 ಕೊರಿ 5:1-2
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ಸು ಾ ಾರ್ ಸೇವೆಯ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆಯನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ನನ ಾಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು

12 ದೇವರು

ೕಚಿಸಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
§ ಾನು ತೊ್ರ ೕವ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. 13 ಆದರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ತೀತನು ನನಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಾದ
ಾರಣ *ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದೆನು.
14 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮು ಾಂತರ ನಮ್ಮ ನು್ನ †ವಿಜ
ೕತ್ಸವದತ್ತ ನಡೆಸುವ ಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ತನ್ನ
ಾನವೆಂಬ ‡ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ರಕ್ಷಣಾ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ § ಾಶನದ
16 * ಾವು ವಿ ಾಶ
ದೇವರಿಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪರಿಮಳ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
15

ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಲಿ್ಲಯೂ ಾವು
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಮೃ ತು್ಯ ಾರಕ
ಗಂಧ; ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಸಜೀವ ಾಯಕ ಸುಗಂಧ. †ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಾರು
ೕಗ್ಯರು? 17 ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕಲಬೆರಕೆ ಾಡಿ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾವು
ಾಗಲ್ಲ; ದೇವರಿಂದಲೇ ನಿ
ೕಜಿತ ಾಗಿ, ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾವು
ಯ ಾಥರ್ ಾದುದನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸುವವರು.

3

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸೇವಕರು
1 *ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ ಮತೆ್ತ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸುತೆ್ತೕ
ೕ? ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ
ಪ್ರ ಾರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸತಕ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾ ಪತ್ರ ಗಳು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ೕ? ಅಥ ಾ ಅಂಥ ಪತ್ರ ಗಳನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? 2 ಸ್ವತಃ †“ನೀವೇ ನಮ್ಮ
ೕಗ್ಯ ಾ ಪತ್ರ” ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲೆ್ಲೕ
ಬರೆದಿದೆ ಆ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಎಲ್ಲರೂ ಓದು ಾ್ತರೆ. 3 ನೀವು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಫಲ ಾಗಿ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬದು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅದು ಮಸಿಯಿಂದ
ಬರೆದದ್ದಲ.್ಲ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಂದಲೇ ಬರೆದದು್ದ. ‡ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲ ಾ್ಲ, §ಮನುಷ ್ಯ ನ

ಹೃ ದಯಗಳೆಂಬ ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದದು್ದ. 4 ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭರವಸೆಯು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕವೇ
ದೇವರಲಿ್ಲದೆ. 5 *ನಮಿ್ಮಂದಲೇ ಏ ಾದರೂ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ೕಗ್ಯರಲ್ಲ †ನಮಗಿರುವ
ೕಗ್ಯ ತೆಯೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದದು್ದ. 6 ಆತನು ‡ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ §ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಲಿಖಿತರೂಪ ಾಗಿರದೆ *ದೇವ ಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಮರಣವನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. †ದೇವ ಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದದು್ದ ಜೀವವನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 7 ‡ಕಲಿ್ಲ ನ
ಾವೇ

ಮೇಲೆ ಕೊರೆಯ ಾದ ಮೃ ತು್ಯ ಾರಕ ಾದ ಈ ಾಸನ ಅಷು್ಟ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಆ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ೕಶೆಯ ಮುಖವನು್ನ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯೂ ಕುಂದಿಹೋಗುವಂಥ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ
ಆ ಮಹಿಮೆಯಿಂ ಾಗಿ ಆತನ ಮುಖವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟ ಸಿ ನೋಡಲು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ
§ದೇವ ಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಈ ಸೇವೆಯು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? 9 *ಅಪ ಾಧ
ನಿಣರ್ಯಕೆ್ಕ
ಾಧನ ಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯು ಮಹಿಮೆಹೊಂದಿರ ಾಗಿ, ನೀತಿಗೆ
ಾಧನ ಾಗಿರುವ
ಸೇವೆಯು ಇನೆ್ನಷೊ್ಟೕ ಅಧಿಕ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ ಇರತ್ತದಲ್ಲ ೕ? 10 ಅಧಿಕ ಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದು್ದ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ
ದಲಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯು ಅದರ ಎದುರು ಮಹಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು. 11 ಅಳಿದು
§
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§

3:8 ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 3:12

1647
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ಹೋಗುವಂಥದೆ್ದೕ, ಅಷು್ಟ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದು್ದ ಮತೆ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚದ
12 ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ
ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ೕ?
ಾವು ಇಷು್ಟ
ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ. 13 ಕುಂದಿಹೋಗುವಂಥ ಮಹಿಮೆಯು ಕುಂದಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರು
ಾಣದಂತೆ
ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು
ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ಾವು
ೕಶೆಯಂತೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ ಆ ಜನರ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿತು್ತ. ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
†ಓದು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅದೇ ಮಂಕಿನ ಮುಸುಕು ಕವಿದಿದೆ. ಅದನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮು ಾಂತರವೇ
ಾಧ್ಯ.

ತೆರೆಯಲು

15

ಈ ದಿನದವರೆಗೂ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಓದು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಮುಸುಕು ಅವರ
16 ‡ಅವರ ಹೃ ದಯವು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂ ಾಗಲೇ ಆ ಮುಸುಕು
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 17 ಆ ಕತರ್ನು ದೇವ ಾತ್ಮ ನೇ. §ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ನು ಇರುವಲಿ್ಲ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವಿರುತ್ತದೆ.
18 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು ತೆಗೆದಿರುವ ಮುಖದಿಂದ *ಕತರ್ನ ಪ್ರ ಾವವನು್ನ †ದಪರ್ಣದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುತ್ತದೋ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುತ್ತದೆ.

ಎಂಬಂತೆ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಕತರ್ನ ಾನ ಾಗಿರುವ ಆತ್ಮದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ
ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತ, ಆ ಮಹಿಮೆಯ ಾರೂಪ್ಯ ವುಳ್ಳವರೇ ಆಗುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಆತ್ಮ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನ
ಾಯರ್ವೇ ಸರಿ.

4

ಮಣಿ್ಣ ನ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ನಿ ೕಪ

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ *ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾದ ಾವು ಧೈ ಯರ್ಗೆಟು್ಟ
ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 2 † ಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಹ ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕುತಂತ್ರ ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದೆ
1

‡ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಬೆರಕೆ

ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ § ಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ಪ್ರ ತಿ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ. 3 * ಾವು
ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ † ಾಶ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೇ ಅದು
‡ಮರೆ ಾಗಿರುವುದು. 4 ಇವರಲಿ್ಲ §ದೇವರ ಪ್ರ ತಿರೂಪ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ತೇಜಸ್ಸ ನು್ನ ತೋರಿಸುವ
*ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡ ಾರದೆಂದು †ಈ ಲೋಕದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ
ಕುರುಡು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 5 ನಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಾವು ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ‡ನಿಮ್ಮ
ಾಡದೆ, ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಾ್ರ

ಾಸರೆಂತಲೂ ಕಿ್ರ ಸೆ್ತೕಸುವನೆ್ನೕ ಕತರ್ನೆಂತಲೂ
ೕಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 6
ಾಕೆಂದರೆ §“ಕತ್ತಲೆ
ಳಗಿನಿಂದ
*
ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಾನೇ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ತೋರುವ
ದೇವಮಹಿಮೆಯ ಾನವೆಂಬ ಪ್ರ ಾಶವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಶಿಸಿದನು.
7 ‡ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಡಿಕೆಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ ನಿ ೕಪವನು್ನ ಇಡಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ
§ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ದೇವರದೇ ಹೊರತು ನ ್ಮಳಗಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ.
*ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಇದ್ದರೂ
ಾವು ಸಂಕಟಪಡುವವರಲ್ಲ.
ಾವು
9 ಹಿಂಸೆಪಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಲ್ಲ.
ಗೊಂದಲಕಿ್ಕೕ ಾಗಿದ್ದರೂ ಹ ಾಶ ಾಗುವವರಲ್ಲ.
10 †ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಶಿಸಿಹೊಗುವವರಲ್ಲ.
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4:2 2 ಕೊರಿ 2:17

4:3 ಮ ಾ್ತ 13:15

‡

§

§

ೕ ಾ
4:2 2

4:4 ಕೊಲೊ
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ಉಂಟೆಂದು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾವು
ಾ ಾಗಲೂ ದೇಹದಲಿ್ಲ
11 ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ಮತ್ಯ ರ್ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು
ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ತೋರಿಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬದುಕಿರುವ ಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಾ ಾಗಲೂ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಡು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕವೆ. 12 ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮರಣವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಾ್ಯ ಪಿಸುತಿ್ತದೆ.
13 “ ಾನು §ನಂಬಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದೆನು.” ಎಂಬ ಾಸೊ್ತ ್ರ ೕಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಾಗೆ

ನಂಬಿಕೆಯ ಅದೇ ಆತ್ಮ ನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾವು ನಂಬಿದವ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 14 *ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ಾತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಹ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ನಿಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆ ಾಧೆಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
†ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ದೊರಕುವ ದೈ ವಕೃ ಪೆಯು ಬಹು ಜನರೊಳಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದರಿಂದ
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅಧಿಕ ಾದ ಸು್ತತಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಪರಲೋಕ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು ಾಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಧೈ ಯರ್ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು
ಾವು ಧೈ ಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಾಶ ಾಗು ಾ್ತ ಇದ್ದರೂ ‡ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು

16 ಆದ್ದರಿಂದ

ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ವಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಟವು
ಅತ್ಯಂ ಾಧಿಕ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಾಗಿರುವ ಅತಿಶೆ್ರ ೕಷ್ಟ ತೇಜಸ್ಸ ನು್ನ
ದೊರಕಿಸುತ್ತದೆ. 18 ಾವು § ಾಣುವಂಥದ್ದನು್ನ ಲ ಸದೇ ಾಣದಿರುವಂಥದ್ದನು್ನ ಲ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾಣುವಂಥದು್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ

ಾತ್ರ ಇರುವುದು ಾಣದಿರುವಂಥದು್ದ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರುವುದು.

5

*ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ †ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗು ಾರವು ಅಳಿದುಹೊದರೂ, ದೇವರಿಂದ
ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮಗುಂಟೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು; ‡ಅದು ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಕೈ ಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ ಮನೆಯಲ್ಲ ಬದ ಾಗಿ ಾಶ್ವತ ಾದ ಮನೆ ಾಗಿದೆ. 2 ಾವು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲರುವವರೆಗೆ
ನರಳು ಾ್ತ; §ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೊರಕುವ ನಮ್ಮ ನಿ ಾಸವನು್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಾವು ಎಂದು
1

ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕ ೕ ಎಂದು ಾತೊರೆಯುತೆ್ತೕವೆ. 3 ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಾವು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ
ಇರ ಾರೆವು. 4 ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವವ ಾದ ಾವು ಾರಹೊತು್ತಕೊಂಡವ ಾಗಿ
ನರಳುತೆ್ತೕವೆ; ಈ ದೇಹವು ಕಳಚಿಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲ; ಬದ ಾಗಿ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ *ನಶ್ವರ ಾದದು್ದ ಅಳಿದುಹೋಗಿ ಅಮರ ಾದದು್ದ

5 ಆ ಸಿ್ಥತಿ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರು ಾತನು ದೇವರೇ;
ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ †ಆತನು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ನಮಗೆ ಸಂಚ ಾರ ಾಗಿ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು
ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು; ‡ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೆಗೂ ಕತರ್ನಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ

ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ 7 § ಾವು ನೋಡು ಾ್ತ ನಡೆಯದೇ, *ನಂಬುವವ ಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.
8 ಇದನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ
ಾವು ಧೈ ಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ †ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕತರ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಎಣಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ದೇಹವೆಂಬ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಸರಿಯೇ ಅಥ ಾ ಅದನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಕತರ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ
ಗುರಿ ಾಗಿದೆ. 10 ‡ ಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟ
‡
†
*
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†

5:5 ರೋ
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§
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‡
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‡

*
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ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ.

ಾ್ಯ

ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಯ ಾಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ

ಸಂ ಾನ ಾಡುವ ಸೇವೆ
ಆದ್ದರಿಂದ, ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು

11

ಾವು, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಎಂಥವರೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದು *ನಿಮ್ಮ ಮನ ಾ್ಸ ಗೆ ಕೂ ಾ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ
ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 † ಾವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮತೆ್ತ, ಮತೆ್ತ ನಿಮೆ್ಮದುರು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಅಂತರಂಗವನು್ನ ಅರಿಯದೆ ಅವನ ಹೊರ ತೋರಿಕೆಯನೆ್ನೕ ನೆಚಿ್ಚ ನಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರ ತು್ಯ ತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಡಲು ನೀವು ಶಕ್ತ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ. 13 ‡ನಮಗೆ ಬುದಿ್ಧಭ ್ರ ಮಣೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿಯೇ;
ಾಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿಯೇ. 14 ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ; §ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಂ ಾಯಿತೆಂದು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತದ್ದರಿಂ ಾಗಿ *ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ

ತಮ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದೇ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸತು್ತ ಎದು್ದ ಬಂ ಾತನಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. 16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
†ಇಂದಿನಿಂದ ಾವು
ಾರನೂ್ನ
ಾನವ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮೆ್ಮ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಾವು
ಹೀಗೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದು್ದಂಟು. ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ
‡ ಾವ ಾದರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ §ಅವನು ನೂತನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. *ಇಗೋ, ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿ ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ
ನೂತನ ಾಯಿತು. 18 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ದೇವರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದು್ದ. †ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ

ತನಗೆ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂ ಾನ ಾಡುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ; 19 ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರು ಜಗತ್ತನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ಮನುಷ ್ಯರ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ‡ಅವರ
ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಕದೇ, ಈ ಸಂ ಾನದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಾರುವಂತೆ ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
20 §ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಯ ಾರಿಗಳು. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮು ಾಂತರ ಕರೆನೀಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರೊಡನೆ ನೀವು ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರೆಂದು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಿನಂತಿಸುತೇವೆ.
21 ಾಪವನೆ್ನೕ ಅರಿಯದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾಪಸ್ವರೂಪಿಯ ಾ್ನ ಗಿಸಿದರು. ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು.
1

ದೇವರೊಡನೆ ದುಡಿಯುತಿ್ತರುವ

6

ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪಿಸುವುದೆನೆಂದರೆ; ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ

ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ವ್ಯ ಥರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 2 *“ಸುಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು,
ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
ನೋಡಿ,
†ಈಗಲೇ ಆ ಸುಪ್ರ ಸನ್ನತೆಯ ಾಲವು; ಇಂದೇ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. 3 ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು
ಾರ
ಮುಂದೆಯೂ ಅವಹೇಳನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ, ಾವು
ಾರಿಗೂ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನ ಒಡ್ಡಲಿಲ್ಲ. 4 ಬದ ಾಗಿ,
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸಮ್ಮತ
ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಾವು
‡ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ, §ಕೊರತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, *ಪೆಟು್ಟ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ, 5 ದೊಂಬಿ,
ಕಲಹ, ಸೆರೆಮನೆ, ಶಿ

ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಮೈ ಮುರಿದು ಕೆಲಸ

ಬಳಲಿದೆ್ದೕವೆ; ಹಸಿವಿನಲಿ್ಲ ಸೊರಗಿದೆ್ದೕವೆ; †ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಹು ಸ
§
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‡ಶುದ್ಧಮನಸು್ಸ, § ಾನ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿ, ದಯೆ, *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ, †ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿ, 7 ‡ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ,
ದೇವರ ಮಹತ್ವ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ, §ಎಡಬಲಗೈ ಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯೆಂಬ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
6

ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 8 ಾವು
ಾನ ಮತು್ತ *ಅವ ಾನ, ಕೀತಿರ್ ಮತು್ತ ಅಪಕೀತಿರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸೇವೆ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಸತ್ಯ ವಂತ ಾದರೂ
ೕಸ ಾರರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಾವು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ
† ಾಯುವವ ಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಬದುಕಿದೆ್ದೕವೆ!
ಅಪರಿಚಿತರೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೋಡಿ, ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, 10 ‡ದುಃಖಪಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ, §ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ;
*ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
11 ಕೊರಿಂಥದವರೇ,
ಬಿಚು್ಚಮನದಿಂದಲೂ ತೆರೆದ ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ
ಾವು ನಿ ್ಮಡನೆ
ಾತ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಕುಚಿತ ಾವನೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇರುವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ; ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪೂಣರ್ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಂತೆ,
ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪೂಣರ್ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ.
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಡ ಾರದು

14 ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ †ಇ

್ಜೕಡಿ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ಧಮರ್ಕೂ್ಕ, ‡ಅಧಮರ್ಕೂ್ಕ
§
*ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ ಸೈ ಾನನಿಗೂ
ಸಹ ಾಸವೇನು?
ಬೆಳಕಿಗೂ, ಕತ್ತಲೆಗೂ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯೇನು?
16 ದೇವ ಮಂದಿರಕೂ್ಕ,
ಒಪ್ಪಂದವೇನು?
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗೂ ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಗೂ ಾಲು ಾರಿಕೆಯೇನು?
† ಾವು ದೇವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯೇನು?
‡
ಮಂದಿರ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ, “ ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವೆನು, ಅವರ ನಡುವೆಯೇ ಾ ತಿರು ಾಡುವೆನು
§ಅವರಿಗೆ ಾನೇ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
17 ಆದ್ದರಿಂದ, *“ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ
ಾಳಿರಿ ಮಲಿನ ಾದುದನು್ನ
15

ಮುಟ್ಟದಿರಿ” ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 18 ಇದಲ್ಲದೆ, †“ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು; ನೀವು ನನಗೆ ಕು ಾರ, ಕು ಾರಿಯರು ಆಗಿರುವಿರೆಂದು” ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಕತರ್ನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

7

ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಈ ಾ ಾ್ದನಗಳು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ, * ಾವು ದೇ ಾತ್ಮ ಗಳ ಕಲ್ಮ ಷವನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ
ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ತೆಯ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಗೆ
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸೋಣ.
1

ೌಲನು ಾನು
ದಲು ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟದು್ದ
†ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ‡ ಾವು ಅ ಾ್ಯಯ
ಾಡಲಿಲ್ಲ,
ಾರಿಗೂ ಾನಿಯುಂಟು ಾಡಿಲ್ಲ,
ಾರನೂ್ನ ವಂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ;್ಲ ನಿಮ್ಮ
ತೆ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ, ಬದುಕುವುದಕೂ್ಕ ಎನು್ನವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ §ನೀವು
2

‡

§ 6:6 2 ಕೊರಿ 11:6 * 6:6 ರೋ ಾ. 15:19; 1 ಥೆಸ. 1:5 † 6:6 ರೋ ಾ. 12:9 ‡ 6:7
ಎಫೆ 1:13; ಕೊಲೊ 1:5 § 6:7 2 ಕೊರಿ 10:4; ಎಫೆ 6:11-17 * 6:8 ರೋ ಾ. 3:8 † 6:9 2 ಕೊರಿ 4:10 ‡ 6:10
§ 6:10 2 ಕೊರಿ 8:9; ಾ. 13:7 * 6:10 ಅ. ಕೃ. 3:6 † 6:14 ಧ ೕರ್ 7:3; ೕ ಾ
ೕ ಾ 16:22; 2 ಕೊರಿ 7:4
6:6 1 ಥೆಸ. 2:10

23:12; ಎಜ್ರ. 9:2; ನೆಹೆ 13:25

†

‡

6:14 ಎಫೆ 5:7,11; 1

6:16 ಎಫೆ 2:22; 1 ಕೊರಿ 3:16

ಯೆರೆ 31:33; ಯೆಹೆ. 11:20; ಜೆಕ. 8:8

*

7:1 1 ಪೇತ್ರ 2:11; 1

ಾ. 3:3

‡

6:16

ೕ ಾ 1:6

ಾಜ 26:11,12; ವಿ

* 6:17 ಯೆ ಾ 52:11
† 7:2 2 ಕೊರಿ 6:11-13

†
‡

§

6:15 ಅ. ಕೃ. 26:18

ೕ 29:45; ಪ್ರಕ 2:1; 21:3

* 6:15 1 ಕೊರಿ 10:21
§ 6:16 ವಿ ೕ 6:7;

6:18 2 ಸಮು 7:8, 14; ಯೆ ಾ 43:6; ಹೋಶೇ. 1:10
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§
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ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೆಂದು ಾನು
ದಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ.
ನನಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸೆ ಉಂಟು,
ಾಢ ಾದ ಅಭಿ ಾನವುಂಟು. ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಆನಂದಭರಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
5 * ಾವು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕೆ್ಕ ನೆಮ್ಮ ದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದವು.
ಹೊರಗೆ ಜಗಳ, ಒಳಗೆ ಭಯ 6 ಆದರೆ
†ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವ ದೇವರು ‡ತೀತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಸಂತೈ ಸಿದನು. 7 ಅವನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆನೆಂದೂ, ನಿಮ್ಮ ಹಂಬಲ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ, ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಾಳಜಿ; ಇವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ ನು.
8 ಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರ ದಿಂದ §ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ವಿ ಾದವಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಸಮಯ ದುಃಖಪಡಿಸಿತೆಂದು * ಾನು

ದಲು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ ಪಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಈಗ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮಗೆ
ಾತನೆ ಾಯಿತೆಂದು ಾನು ಈಗ ಸಂತೋಷಪಡದೆ †ನೀವು ದುಃಖಪಟು್ಟ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನಮಿ್ಮಂ ಾಗಿ
ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಾಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 10 ‡ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿರುವ
9

ದುಃಖವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಾರಣ ಾಗುವ
ಾನ ಾಂತರವನು್ನಂಟು
ಾಡುತ್ತದೆ, ಆ
ಾನ ಾಂತರದಲಿ್ಲ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಲೋಕದವರಿಗಿರುವಂಥ ದುಃಖವು ಮರಣವನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.
11 ನೀವು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಪಟ್ಟ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಂಥ ಶ್ರ ದೆ್ದಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿತು
ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು ಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಂಥ ಪ್ರ ಾಸ, ಎಂಥ ರೋಷ;
ಎಂಥ ಭಯ; ಎಂಥ ಹಂಬಲ; ಎಂಥ ಉ ಾ್ಸಹ; ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಎಂಥ ಬಯಕೆ. ನೀವು ಆ
ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 12 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದದು್ದ
§ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ ಎಂದಲ್ಲ, ಆ ತಪಿ್ಪನಿಂದ ನೊಂದವನಿಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರಕಲೆಂದೂ
ಅಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗಿರುವ ಅಕ್ಕರೆ, ಆಸಕಿ್ತಗಳು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗಲೆಂದೇ ಬರೆದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
13 ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೀತನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಕಂಡು ಾವು
ಮತ್ತಷು್ಟ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 14
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವನ ಮುಂದೆ *ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದ ಾಗಿ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ೕ
ಾಗೆಯೇ ಾವು ತೀತನ ಮುಂದೆ ಆಡಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದವು.
15 ನೀವು ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ † ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿದೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಣರ್
ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಡ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿ ಾಗಿ ಹಣದ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದರ ವಿಷಯ
1 ಸಹೋದರರೇ, ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ, 2 ಆ ಸಭೆಗಳವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳು ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ *ವಿಪರೀತ ಾದ

ಬಡತನದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಬಹು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಔ ಾಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾದರು. 3 ಅವರು
ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನು ಾರ ಾಗಿ
ಾತ್ರ ಕೊಡದೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೀರಿ ತಮಿ್ಮ ಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾವೇ ಉ ಾರ ಾಗಿ
4
ಾನ ಾಡಿದರು.
ಇದಕೆ್ಕ ಾನೇ ಾ . †ದೇವಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾವು
*

†
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ಾಲು ಾರ ಾಗಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಾವು ಇದನು್ನ
ನಿರೀ ಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೊಡದೆ,
ದಲು ತಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಕತರ್ನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟರು; ಅನಂತರ
ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಮಗೂ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದರು. 6 ತೀತನು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ
ಧಮರ್ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂರೈ ಸಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 7 ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲಣ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಲಿ್ಲ, ಾನದಲಿ್ಲ, ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಆಸಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ‡ಹೇಗೆ ಸಮೃ ದ್ಧ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಾಗೆಯೇ §ಈ ಧಮರ್ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮೃ ದ್ಧ ಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.
8 ಇದನು್ನ *ಆ ಾರೂಪ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತರರ ಆಸಕಿ್ತಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಎಷು್ಟ
ಯ ಾಥರ್ ಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ ಾಬೀತು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆಯ ಾ್ಲ; †ಆತನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಬಡತನದ ಮು ಾಂತರ
ನೀವು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬಡವ ಾದನು.

10 ಈ

ಧಮರ್ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ‡ಒಂದು ವಷರ್ದ

ಕುರಿತ ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ; ಈ
ಹಿಂದೆ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ನೀವು, ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದ ಾಗೆಯೇ ಅದನು್ನ
11 §ಈ
ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿರಿ.
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ

12 ಒಬ್ಬ ನು
ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ.
*
ಕೊಡುವಂತ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ
ೕಗ್ಯ ತೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು
ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿರುವುದು; ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ದೊರೆಯುವುದು. 13 ಇತರರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪರಿ ಾರವೂ,
ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಾತ್ಪಯರ್ವಲ್ಲ; 14 ಸ ಾನತ್ವ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಾತ್ಪಯರ್. †ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯು ಅವರ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯು

ಮನಸು್ಸ ಇರುವ,

ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು.
ಹೀಗೆ ಸ ಾನತ್ವವುಂಟಾಗುವುದು.
15 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ‡“ಅತಿ
ಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿದವನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಿತಿ ಾಗಿ
್ರ
ಶೇಖರಿಸಿದವನಿಗೆ ಕೊರತೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.”
ಧಮರ್ ದ್ರ ವ ್ಯ ವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು
ೕಗ್ಯ ಾದ ಕೆಲವು ಪುರುಷರನು್ನ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
16 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನಗಿರುವ ಹಿತ ಚಿಂತನೆಯನು್ನ ದೇವರು ತೀತನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು § ಾವು
ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನು ಒಪಿ್ಪದ್ದನಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ಯ ಸಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ, ತನ್ನ ಸ್ವಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
18 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ *ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಸಹೋದರನು ಸು ಾ ಾರ್

ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗ ಳಗೆ ಕೀತಿರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಇದು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಕತರ್ನ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ನಡಿಸುವ ಧಮರ್ ಾಯರ್ದ
ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಂತೆ †ಸಭೆಗಳಿಂದ ಇವನು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
20

ಾವು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತರುವಂತಹ ಈ ಉ ಾರ ಕೊಡುಗೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
21
ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದಕೊಡ ಾರದು.
ಾಕೆಂದರೆ ‡ಕತರ್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ
ಮನುಷ ್ಯರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ
ೕಗ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 22 ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಗಡ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ; ಾವು ಅನೇಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅನೇಕ
‡
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ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಆಸಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ
ವಿಶೇಷ ಭರವಸದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಬಹು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 23 ತೀತನನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಾಲು ಾರನೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ಸಹ ಾರಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ಅವರು ಸಭೆಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಪಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 24 ಆದ ಾರಣ ಇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ.
ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ೕಗ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಮನದಟು್ಟ
ಾಡಿಕೊಡಿರಿ.

9

*ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುತಿ್ತರುವ ಹಣದ ಕುರಿತು ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 2 ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸ ನ ಬಯಕೆ ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ಕಳೆದ ವಷರ್ದಿಂದಲೂ
ಅ ಾಯದವರು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಮಕೆದೋನ್ಯ ದವರ ಮುಂದೆ †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
1

ಹೊಗಳು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕಿ್ತಯು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹುಜನರನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿತು. 3 ಆದರೂ ಾವು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೊಗಳಿದು್ದ ಆ ಾರರಹಿತ ಾಗದೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ‡ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬಹುದೆಂದು

ಆ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗದಿದ್ದರೆ §ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದವರಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಕಂಡು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಇಂಥ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಾವು ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾದೀತು; ನಿಮಗೂ ಾಚಿಕೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಾನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಈ ಸಹೋದರರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು
ದಲೇ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ ಇವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು ನನಗೆ ತೋಚಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ಾನ ಒ ಾ್ತಯದ ವಸೂಲಿ ಆಗಿರದೆ
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ೌಲನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯವರನು್ನ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿದು್ದ
ಆದರೆ ಮಿತ ಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಮಿತ ಾಗಿ ಕೊಯು್ಯ ವನು. ಹೇರಳ ಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 7 ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡ
*
ಪ್ರ ಾರ ಕೊಡಲಿ; ದುಃಖದಿಂ ಾಗಲಿ ಬಲವಂತದಿಂ ಾಗಲಿ
ಾರೂ ಕೊಡ ಾರದು;
ಾಕೆಂದರೆ
†ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನನು್ನ ದೇವರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವನು. 8 ‡ದೇವರು ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಾನಗಳನು್ನ
6

ನಿಮಗೆ

ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ, ನೀವೂ

ಾ ಾಗಲೂ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 §“ಅವನು
ಬಡವರಿಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ನೀಡುವನು; ಅವನ ನೀತಿಯು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರುವುದು.” 10 *ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ
ಬೀಜವನೂ್ನ, ತಿನು್ನವವನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ನಿಮಗೂ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಅದನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಯರ್ಗಳಿಂ ಾಗುವ ಫಲಗಳನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 11 ಹೀಗೆ ನೀವು †ಎ ಾ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ

ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದು್ದ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ; ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಾನಗಳು
ನಮ್ಮ ಕೈ ಯಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.
12 ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು
ಾಡುವ ಈ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವು ‡ದೇವಜನರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದು
13

ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡಲು ಇದು ಾರಣ ಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು
ಾಡುವ ಈ ಸ ಾಯ ಾಗೂ ನಿಮ್ಮ
ೕಗ್ಯ ಾವವನು್ನ ಅನೇಕರು ನೋಡು ಾಗ,
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ಅವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಉ ಾರ ಾಗಿ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರು *ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವರು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡಿ ದೇವರ ಅತಿಶಯ ಾದ ಕೃ ಪೆಯು
ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವರು.
15 †ವಣಿರ್ಸಲ ಾಧ್ಯ ಾದ ಾನಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

10
ತನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ ೌಲನು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ
1 ೌಲನು ನಮೆ್ಮ ದುರಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ ದೀನ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವನೂ ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿತು
ದಿಟ್ಟತನ ತೋರಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಆ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ * ಾಂತ
ಮನಸ್ಸ ನೂ್ನ ಾತಿ್ವಕತ್ವವನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
2 †
ಾರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಲೋಕ ರೀತಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಂದು ಎಣಿಸು ಾ್ತರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೇನೆ. ‡ ಾವು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ಅಂಥ ದಿಟ್ಟತನವನು್ನ

ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವುಂಟಾಗ ಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ಾವು ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಲೋ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವವರಲ್ಲ. 4 § ಾವು ಉಪ
ೕಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕದ
ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ. ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲ ಾಗಿದು್ದ *ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ.
5
ಾವು ದೇವ ಾನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಏಳುವ ಅಹಂ ಾವಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ, ಪ್ರ ತಿ
ಂದು
6
†
ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ

ಮೇಲೆ ‡ಎ ಾ್ಲ ಅವಿಧೇಯತ್ವಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ತಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
7 ನೀವು
ಾಹ್ಯ ಾದುದು್ದನು್ನ
ಾತ್ರ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ. § ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನವನೆಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡು * ಾನು ಹೇಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನವನೋ † ಾಗೆ ಾವೂ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. 8 ‡ನಮಗಿರುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಹೊಗಳಿಕೊಂಡರೂ ಾಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಡಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಕತರ್ನು ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವವನು.
9 ಾನು ಪತಿ್ರಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆದರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 10 “ಅವನಿಂದ ಬಂದ
§ಆದರೆ ದೈ ಹಿಕ ಾಗಿ ಅವನು
ಪತಿ್ರಕೆಗಳು ಕಠೋರ ಾದವುಗಳೂ, ಪ್ರ ಬಲ ಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ.

ದುಬರ್ಲನು *ಅವನ ಾತುಗಳು ನಿಂ ಾತ್ಮಕ ಾದವುಗಳೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ.” 11 ಅಂಥವರು,
ಾವು ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಪತಿ್ರಕೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಎಂಥವ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಥವ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಾನು ಾರುವವನಲ್ಲವೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳುವುದು
†ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಾವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲವರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಳತೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಮಗೇ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ‡ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 13 ಾ ಾದರೋ
12

ೕಗ್ಯ ತೆಗೆ ಮೀರಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೇ §ದೇವರು ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವಂಥ ಮೇರೆ
ಳಗಿದು್ದ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. *ಈ ಮೇರೆ
ಳಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ತನಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 14 ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಮ್ಮ
*
†
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ಾರು ಾ್ತ ಇತರರಿಗಿಂತ
ದಲು †ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲದವರಂತೆ
ಮೇರೆಯನು್ನ ಅತಿಕ್ರ ಮಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ. 15 ಾವು ಮಿತಿಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಮತೊ್ತಬ ್ಬರ ಪ್ರ ಾಸದ ಫಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇವು ನಮ್ಮ ವು ಎಂದು ಹಿಗು್ಗವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಹೆಚಿ್ಚ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯು ಇನೂ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. 16 ‡ನಿಮಗೆ ಆಚೆಯಿರುವ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವೆವೆಂಬ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದವಷೆ್ಟೕ. ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಫಲವನು್ನ
ಕುರಿತು ಾವು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 §“ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ.” 18 ತನ್ನ ನು್ನ
ೕಗ್ಯ ನಲ್ಲ. *ಕತರ್ನು

ಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವವನು

ಾರನು್ನ ಹೊಗಳು ಾ್ತನೋ ಅವನೇ

ೕಗ್ಯ ನು.

11
ಾನು ಾರಿದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕೊರಿಂಥದವರು ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಂದು ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ ಾರದೆಂದು
ೌಲನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
1 ಾನು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಲಿ್ಲರುವಂಥ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ *ಶುದ್ಧ ಕನೆ್ಯ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ

ಾಡಿಸಿದೆ್ದೕನಲ್ಲ.

3

ಆದರೆ †ಹೇಗೆ ಹವ್ವಳು ಸಪರ್ದ ಕುಯುಕಿ್ತಗೆ ಒಳ ಾಗಿ

ೕ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಯ ಾಥರ್ತ್ವವನೂ್ನ ‡ಶುದ್ಧತ ್ವವನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕೆಟು್ಟಹೋದೀತೆಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿದೆ. 4 ಾಕೆಂದರೆ ಾ ಾದರು ಬಂದು § ಾವು ಬೋಧಿಸಿದ
ೕಸಹೋದ

ಯೇಸುವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾಗಲೂ ಇಲ್ಲವೇ *ನೀವು ಹೊಂದದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೆ
ವಿಧ ಾದ ಆತ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದು ಾಗಲೂ, ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೊಂದು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಕೇಳು ಾಗಲೂ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್. 5 †“ಅತಿಶೆ್ರ ೕಷ್ಟ ಾದ ಅ ಸ್ತಲರು”
ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವರಿಗಿಂತ ಾನು ಒಂದರ ಾ್ಲದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾದವನಲ್ಲವೆಂದು ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ 6 ‡ ಾನು
ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ § ಾನದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಸಂದಭರ್ಗಳಲೂ್ಲ
ಸ್ಪಷ ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು
ಕೊರಿಂಥದ
ಸಭೆಯಿಂದ
ಹಣ
ಸ ಾಯ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದದ್ದಕೆ ್ಕ
ದೋಷವೆಣಿಸಕೂಡದೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳುವುದು
7 *ನೀವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
8 ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನಿಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾರಿದರಲಿ್ಲ
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೋ?
ಾನು ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುತಿ್ತದೆ್ದ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಹಣ
9
ವಸೂಲಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ.
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ †ಖಚಿರ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾರ

ಾರ ಾಕಲಿಲ್ಲ. ‡ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಿಂದ ಬಂದ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
§ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು.
ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಾರ ಾಗಿರ ಾರದೆಂದು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 10 *ಈ ನನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ಅ ಾಯದ ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ
ಮೇಲೆಯೂ

ಒಬ್ಬರೂ ತಡೆಯ ಾರರೆಂದು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾನು ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲವೇಕೆ? †ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ
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10:17 1 ಕೊರಿ 1:31, ಯೆರೆ 9:23-24

11:3 ಆದಿ 3:4, 1 ತಿ
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‡

. 2:14

§

11:6

11:9 ಫಿಲಿ. 4:15-16
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ಪಿ್ರ ೕತಿ ಎಷೆ್ಟಂದು ‡ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ನು.
ಕೆಲವರು ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್, ಾವು ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮವೆಂದು ಾದಿಸಲು ಅವ ಾಶವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ
ಾವ ಆಸ್ಪದವೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಾನೀಗ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನೕ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.
13 ಆದರೆ ಅಂಥವರು §ಸುಳು್ಳ ಅ
ಸ್ತಲರೂ, * ೕಸ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸದವರೂ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ
12

ಾಣಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವೇಷ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 14 ಇದೇನೂ ಆಶ್ಚಯರ್ವಲ್ಲ. ಸೈ ಾನನು ಾನೇ
ಪ್ರ ಾಶ ರೂಪವುಳ್ಳ †ದೇವದೂತನ ವೇಷವನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ, 15 ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಸಹ ನೀತಿಗೆ
ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾಣಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವೇಷ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದು ಆಶ್ಚಯರ್ವೇನಲ್ಲ. ‡ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥಯು ಅವರ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಇರುವುದು.

ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ ಶ್ರ ಮೆಯೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ದಶರ್ನಗಳೂ ಬಹು ಹೆಚೆ್ಚಂದು
ೌಲನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
16 §
ಾರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಗೆ
ನೆನಸಿದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿಯೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ. ಆಗ ಾನು ಆತ್ಮ ಪ್ರ ಶಂಸೆ
17 * ಾನು ಈಗ ಆಡುವ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಪ ಸ ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಆಸ್ಪದ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಾತುಗಳನು್ನ

ಕತರ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ ಆಡದೆ ಭರವಸದಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ
18 †ಅನೇಕರು ಲೋಕಸಂಬಂಧ ಾದ
ಆಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ
19 ‡ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದು್ದ ಬುದಿ್ಧಹೀನರನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಾನೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ 20 ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನಗೆ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟರೂ,
ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಹಿಡಿದರೂ, ಒಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡರೂ, ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ
ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ.
21 § ಾವು ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದವೆಂಬುದನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೇಡಿನಿಂದ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾವ ಆ ಾರದಿಂದ

ಾವ ಾದರೂ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ
ಬುದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 22 ಅವರು ಇಬಿ್ರ ಯರೋ? * ಾನೂ ಇಬಿ್ರ ಯನು. ಅವರು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರೋ? ಾನೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ನು. ಅವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವರೋ? ಾನೂ ಅದೇ
ವಂಶದವನು. 23 ಅವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕರೋ? †ಅವರಿಗಿಂತ ಾನು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಬುದಿ್ಧ ಕೆಟ್ಟ ವನಂತೆಯೇ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಾಸಪಟೆ್ಟ ನು, ‡ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಸವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಮಿತಿಮೀರಿ ಏಟುಪೆಟು್ಟ ಗಳನು್ನ
ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. §ಅನೇಕ ಾರಿ ಮರಣದ ಾ
ಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 24 ಐದು ಾರಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಂದ
ಪ್ರ

ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ *ನಲವತು್ತ ಏಟುಗಳು ಬಿದ್ದವು. 25 †ಮೂರು ಾರಿ ಾರುಕೋಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ
ಹೊಡೆದರು. ‡ಒಂದು ಾರಿ ಜನರು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು. §ಮೂರು ಾರಿ ಾನಿದ್ದ ಹಡಗು
ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಒಂದು ಹಗಲು ಸಮುದ್ರ ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಕಳೆದೆನು. 26 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರ ಾಣಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ನದಿಗಳ ಅ ಾಯಗಳೂ, ಕಳ್ಳರ ಅ ಾಯಗಳೂ, *ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದ
ಅ ಾಯಗಳೂ, †ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಅ ಾಯಗಳೂ, ‡ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ, ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ,
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ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ, ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರೊಳಗಿನಿಂ ಾದ ಅ ಾಯಗಳೂ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
27 ಶ್ರ ಮೆಪಟು್ಟ ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಎಷೊ್ಟೕ
ಾರಿ ನಿದೆ್ದಗೆಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅನೇಕ ಾರಿ ಊಟ, ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಿದೆ್ದೕನೆ; ಚಳಿ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ನಡುಗಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಇಂಥ ಇನಿ್ನತರ ಬೇರೆ
ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಚಿಂತೆಯು ದಿನದಿನ ನನ್ನ ನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 29 § ಾವ ಾದರೂ

ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಲಹೀನ ಾಗದೆ ಇದೆ್ದನೋ?
ಾವ ಾದರೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಾನು ಸಂ ಾಪಪಡದೆ ಇದೆ್ದನೋ?
30 * ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವು ಾ್ದದರೆ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ಕುರಿತೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31 ನನ್ನ
ಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇವರೂ, ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನು
ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ನು. 32 †ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಅರೇತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಧಿಪತಿಯು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ದಮಸ್ಕದವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರಲು 33 ಅವರು ನನ್ನ ನು್ನ
ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕೈ ಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದೆನು.
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1

ೌಲನಿ ಾದ ದಶರ್ನಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ.

ಆದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನಗೆ ಅನಿ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕತರ್ನು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ *ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಗಳನೂ್ನ
ಕುರಿತು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 2 †ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. ಅವನು ಹದಿ ಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗಳ
ಹಿಂದೆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ವ ಗರ್ಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ನು. ಅವನು ದೇಹಸಹಿತ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ ್ಟ ನೋ, ಅಥ ಾ
ದೇಹರಹಿತ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೋ ಾನರಿಯೆನು, ‡ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ನು. 3-4 ಅವನು §ಪರದೈ ಸಿ ತನಕ

ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲೂ, ಆಡಲೂ ಾರದಂತಹ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನೆಂದೂ ಬಲೆ್ಲ ನು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ದೇಹಸಹಿತ ಾಗಿದ್ದನೋ ಅಥ ಾ ದೇಹರಹಿತ ಾಗಿದ್ದನೋ ಾನರಿಯೆನು,
ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ನು. 5 ಅವನನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನು ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡುವೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತಂತೆ
*ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ಕುರಿತಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. 6 ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೂ ಾಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ † ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ
ಾನು ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆನು. ಆದರೂ
ಾರೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಣುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಥ ಾ ನನಿ್ನಂದ
ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸ ಾರದು. 7 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ರಹಸ್ಯ ಗಳು ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸುಮ್ಮ ನಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು
ನನ್ನ ನು್ನ ಅತಿಶಯ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಒಂದು ಶೂಲವು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿವಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಾನು ಅಹಂ ಾರಪಡದ ಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ನು್ನ ತಿವಿತಿವಿದು ಸೈ ಾನನ
ದೂತನಂತೆ ಾಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಈ ನೋವು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ‡ಮೂರು ಾರಿ ಕತರ್ನನು್ನ

ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು ಆದರೆ 9 ಅದ ಾ್ಕತನು, §“ನನ್ನ ಕೃ ಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಾಕು,*ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ
ಬಲವು ಪೂಣರ್ ಾಧಕ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಬಲವು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗುಂಟಾಗುವ ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆನು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ‡ನನಗೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ತಿರ ಾ್ಕರದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
§

2:2; ಎಫೆ 3:3

†

2:3; 2 ಕೊರಿ 11:30

*

*

11:29 1 ಕೊರಿ 8:13, 9:22

11:30 2 ಕೊರಿ 10:10, 12:5,9

12:2 2 ಕೊರಿ 5:17

†

12:9 ಯೆ ಾ 40:29-31

‡

12:2 2 ಕೊರಿ 11:11

12:6 2 ಕೊರಿ 5:13; 11:16,17

†

12:10 2 ಕೊರಿ 5:15

‡

‡

†
§

11:32 ಅ. ಕೃ. 9:24-25

*

12:3-4 ಲೂಕ 23:43; ಪ್ರಕ 2:7

12:8 ಮ ಾ್ತ 26:44

12:10 ರೋ

ಾ. 5:3

§

12:1 ಗ ಾ. 1:12;

*

12:5 1 ಕೊರಿ

12:9 ಯೆ ಾ 43:2; ಫಿಲಿ. 4:13
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2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 12:21

ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಇಕ್ಕಟೂ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗಲೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರುವೆನೋ, ಆ ಾಗಲೇ ಬಲವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.

ಾಕೆಂದರೆ ಾನು

ಾ ಾಗ

ೌಲನು ತನ್ನ ಪ್ರ ತಿ ಾದವನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಾನು ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸುವೆನೆಂದು
ಹೇಳುವುದು
11 § ಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದು, ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!
ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲವಂತ
ಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ಉಂಟಾಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ,
ಾಕೆಂದರೆ * ಾನು ಕೇವಲ
ಅಲ್ಪ ಾದರೂ † “ಅತಿಶೆ್ರ ೕಷ್ಟ ಾದ, ಅ

ಸ್ತಲರು” ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಾದರೂ
12
ಕಡಿಮೆ ಾದವನಲ್ಲ.
ಾನು ‡ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತದಿಂದ
ಾಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲಯೂ,
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ,
ಾಗೂ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ಒಬ್ಬ §ಅ ಸ್ತಲನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾದವ ಾ್ಲ.

*ನನ್ನ ನು್ನ ಸಂರ ಸುವ ಾರವನು್ನ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಕಲಿಲ್ಲವೆಂಬುವ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೊರತು ಇ ಾ್ಯ ವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮಿ ಾ್ಕದ ಸಭೆಗಳವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಾಡಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ? ನನ್ನ
ಈ ತಪ್ಪ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14 ಇಗೋ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ †ಮೂರನೇ ಾರಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
13

ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಾರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ ಬಯಸದೇ ನಿಮ್ಮ ನೆ ್ನೕ ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮಕ್ಕಳು
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿಸಿಡುವುದು ಧಮರ್ವಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಕೂಡಿಸಿಡುವುದೇ ಧಮರ್. 15 ‡ ಾನಂತೂ ನನಗಿರುವುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅತಿ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೆಚ್ಚ

ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನನ್ನ ನೆ ್ನೕ ವೆಚ್ಚ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತರೋ? 16 ಆದರೆ ಹೀಗಿರಲು, § ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾರ ಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉ ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಚುಹೂಡಿ ಹಿಡಿದೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 17 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಾವನ ಮೂಲಕ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಏ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನೋ?
18 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು *ತೀತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು †ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಹೋದರನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟೆ್ಟ ನು, ತೀತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಏ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೋ? ಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ
ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ೕ? ಾವು ಅದೇ ಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡಲಿಲ್ಲ ೕ? 19 ಾವು ಇಷು್ಟ ಹೊತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ತಿ ಾದ ಾಡುತಿ್ತರುವವರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ‡ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲಯೇ, ಾವು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಗೋಸ್ಕರವೇ ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 20 § ಾನು ಬರು ಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ
ನೀವು ಇಚಿ್ಛ ಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ.

ಾಗೆಯೇ ಾನು ಇಚಿ್ಛ ಸಿದ

ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ನನಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಗಳ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ,
ದೆ್ವೕಷ, ಾ್ವಥರ್ಬುದಿ್ಧ, ಚಾಡಿಹೇಳುವುದು, ಕಿವಿಯೂದುವುದು, ಉಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದು ಕಲಹ ಎಬಿ್ಬ ಸುವುದು
ಇರಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ಸಂಶಯವುಂಟು. 21 ಾನು ತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರಿ ಾಡುವನೆಂತಲೂ,
ದಲಿನಂತೆ ಾಪ ಾಡಿ, ಬಂಡುತನ * ಾದರತನ,

ಕೆಟ್ಟತನಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಡದಿರುವ ಅನೇಕರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾನು ದುಃಖಪಡಬೇ ಾದೀತೆಂತಲೂ
ನನಗೆ ಭಯವುಂಟು.
§

§

2 ಕೊರಿ 13:1

*
*

*

12:11 ವ. 6 ನೋಡಿರಿ

6:4,5

12:11 1 ಕೊರಿ 3:7; 15:9

12:12 ಅ. ಕೃ. 19:11,12; ರೋ

‡

†

12:11 2 ಕೊರಿ 9:12; ಅ. ಕೃ. 20:33

ಾ. 15:19; 1 ಕೊರಿ 9:1

*

12:15 2 ಕೊರಿ 1:6; ಫಿಲಿ. 2:17; ಕೊಲೊ 1:24; 1 ಥೆಸ. 2:8; 2 ತಿ

12:18 2 ಕೊರಿ 8:6

†

12:18 2 ಕೊರಿ 8:18

12:21 1 ಕೊರಿ 5:1; 1 ಕೊರಿ 6:18

‡

12:19 ರೋ

‡

12:12 2 ಕೊರಿ

12:13 2 ಕೊರಿ 9:12; ಅ. ಕೃ. 20:33

ಾ. 1:9; 9:1

§

. 2:10

§

†

12:14
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ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. *“
2

ಾವ ದೂರಿದ್ದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು
ಾನು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ †ತಿರುಗಿ

ಾ ಗಳ ಆ ಾರವಿರಬೇಕು,” ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆನೋ, ಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ: ‡ಪೂವರ್
ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ನಡಿಸುವವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಮಿ ಾ್ಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಾ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿತು
ದುಬರ್ಲ ಾಗಿರದೆ §ಶಕ್ತನೇ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಬಲ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 *ಆತನು

ಬಲಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನು ನಿಜ; †ಆದರೂ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
‡ ಾವೂ ಸಹ ಆತನ ಬಲಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, §ಆದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರ
ಬಲದಿಂದ ನಿಮ ಾಗಿ ಬದುಕುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
5 ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರೋ ಇಲ್ಲ
ೕ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ನೀವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. *ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
6
ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ
ೕಗ್ಯರೇ.
ಾವಂತೂ ಆ
ೕಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೆಂಬು ಾಗಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆವುಂಟು. 7 ನೀವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಾವು
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇದರಲಿ್ಲ ಾವೇ ಆ ಪರೀ ಗೆ ಒಳ್ಳ ಾದವರೆಂದು ತೋರಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು
ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವಲ್ಲ.
ಾವು ಆ ಪರೀ ಗೆ ಒಳ್ಳ ಾದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 8 ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾವೇನೂ
ಾಡ ಾರೆವು,
9
†
ಸ ಾ್ಯ ಭಿವೃ ದಿ್ದಗೋಸ್ಕರವೇ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದ

ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪೂಣರ್ ಕ್ರ ಮಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
10 ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬದ ಾಗಿ
ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ‡ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಅಧಿ ಾರದ ಪ್ರ
ೕಗದಲಿ್ಲ §ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಾಠಿಣ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವಿರ ಾರದೆಂದು ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಕಡೆ

ಾತುಗಳು
ಾಗಿ ಸಹೋದರರೇ, *ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ! ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಧೈ ಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, †ಏಕ
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, ‡ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಇರಿ; ಆಗ ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವರೂಪನೂ, § ಾಂತಿ ಾಯಕನೂ ಆದ ದೇವರು
11 ಕಡೆಯ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು.

12 *ಪವಿತ್ರ

ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ. 13 †ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೂ
‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯೂ, §ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ,

ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
*ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯೂ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂಗಡವಿರಲಿ.

*

13:1 ಧ

ಕೊರಿ 10:4
ರೋ

ಾ. 6:8

14

ೕರ್ 19:15; ಅರಣ್ಯ 35:30

*

13:2 2 ಕೊರಿ 13:10; 1 ಕೊರಿ 4:21

13:4 ಫಿಲಿ. 2:7,8; 1 ಪೇತ್ರ 3:18

*

13:5 ರೋ

†

ಾ. 8:10; ಗ ಾ. 4:19

13:4 ರೋ

†

ಾ. 1:4; 6:4

‡

13:2 2 ಕೊರಿ 12:21

‡

13:4 2 ಕೊರಿ 12:10

13:9 1 ಕೊರಿ 4:10; 2 ಕೊರಿ 4:12; 12:5; 9:10

§
‡

13:3 2

§

13:4

13:10 2

* 13:11 ನಿಮಗೆ ೕಮ ಾಗಲಿ † 13:11 ರೋ ಾ. 12:16 ‡ 13:11 ಾಕರ್
*
9:50
13:11 ರೋ ಾ. 15:33
13:12 ರೋ ಾ. 16:16 † 13:13 ಫಿಲಿ. 4:22 ‡ 13:14 ರೋ ಾ. 16:20;
§
1 ಕೊರಿ 16:23
13:14 ಯೂದ. 21 * 13:14 ಫಿಲಿ. 2:1
ಕೊರಿ 10:8

§

§

†

13:10 2 ಕೊರಿ 2:3
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ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಇದು ಆದಿ ಸಭೆಯ ಒಮ್ಮತದ
ಅಭಿಮತ ಾಗಿದೆ. ೌಲನು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದ ತನ್ನ
ದಲನೆಯ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅವರಲಿ್ಲ
ಸಭೆಗಳನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ದ ಣ ಗ ಾತ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆದನು. ಗ ಾತ್ಯ ವು ರೋ ಾಪುರ
ಅಥ ಾ ಕೊರಿಂಥದಂತೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಹಲ ಾರು ಸಭೆಗಳು
ಇರುವ ರೋಮನ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಗ ಾತ್ಯ ದವರು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳಿರುವಂಥವರು
ೌಲನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಂಥವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 48 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಬಹುಶಃ ೌಲನು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಿಂದ ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ
ಇದು ಅವನ ನೆಲೆಬೀ ಾಗಿತು್ತ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಗ ಾತ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ (ಗ ಾ. 1:12).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸುಳು್ಳ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯು ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇ ಾದ ನಿಜ ಾದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವುದು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ೌಲನು ತನ್ನ ಅ ಸ್ತಲ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಕಿ್ರ ಯಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಪುಷಿ್ಟೕಕರಿಸಿದನು. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ
ಾತ್ರ ವೇ ಜನರು ನೀತಿಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವನು್ನ ಆತ್ಮ ನ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾತ್ರ ವೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-10
2. ಸು ಾತೆರ್ಯ ದೃ ಢೀಕರಣ — 1:11-2:21
3. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿಕರಣ — 3:1-4:31
4. ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಜೀವನದ ಅ ಾ್ಯ ಸ — 5:1-6:18
ವಂದನೆಯೂ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೂ
*ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂ ಾಗಲಿ ಮನುಷ ್ಯರ ಮು ಾಂತರದಿಂ ಾಗಲಿ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರದೆ †ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಮು ಾಂತರವೂ ಮತು್ತ ‡ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ
ಅ ಸ್ತಲೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಾಗೂ 2 ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಸಹೋದರರೂ §ಗ ಾತ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 3 *ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ
1

ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ †ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.
*

1:1 ಗ ಾ. 1:11,12

†

1:1 ಅ. ಕೃ. 9:6; 20:24; 22:10,15,21; 26:16; 1 ತಿ

ಅ. ಕೃ. 14:21; 16:6; 1 ಕೊರಿ 16:1

*

1:3 1 ತಿ

. 1:2

†

1:3 ರೋ

. 1:1

‡

ಾ. 1:7; ಕೊರಿ 1:3

1:1 ಅ. ಕೃ. 2:24

§

1:2
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ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ‡ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಯುಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ, §ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 5 ದೇವರಿಗೆ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಹಿಮೆ ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
4

ಏಕೈ ಕ ಸು ಾತೆರ್

ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆ ಾತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ *ಬೇರೆ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವು
ತಿರುಗಿದಿರೆಂದು ಾನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 7 † ಾಸ್ತವ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸು ಾತೆರ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು
‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಧವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸು ಾ್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
6 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ

ಾವು ನಿಮಗೆ ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ, ಾವೇ ಆಗಲಿ ಅಥ ಾ §ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದ ದೇವದೂತನೇ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಾರಿದರೆ ಅವನು * ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಲಿ. 9 ಾವು
ದಲು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಾನು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಾರಿದರೆ †ಅವನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗುವನು.
10 ಾನೀಗ
ಾರನು್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ? ‡ಮನುಷ ್ಯರನೊ್ನೕ? ದೇವರನೊ್ನೕ?
ಾನು
8 ಆದರೂ

ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೋ? ಇನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕನಲ್ಲ.
ೌಲನು ಅ

ಸ್ತಲ ಾದ್ದದು ಹೇಗೆ

11 ಸಹೋದರರೇ, §

ಾನು ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯಂತೂ ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 * ಾನು ಅದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ
ಾರೂ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದ ಾಗಿ †ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ಅದನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. 13 ಹಿಂದೆ
ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ‡ನನ್ನ ನಡತೆ ಎಂಥದೆ್ದಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. § ಾನು ದೇವರ
ಸಭೆಯನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ
ಬಂದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಅಭಿ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ನನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ ಸಮ ಾ್ರ ಯದವ ಾದ
*ಅನೇಕರಿಗಿಂತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾಚಾರದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದನು.

ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ‡ನನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯ ೕಕಿಸಿ, ತನ್ನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಕರೆದ
ದೇವರು, 16 ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ §ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಾನು
ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಛ ಸಿದನು. ಾನು ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆ,
17 ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ನನಗಿಂತ
ದಲು ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಅರಬ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ತಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಬಂದೆನು.
18 *ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ ಕೇಫನ ಪರಿಚಯವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
15

ಆದರೆ † ಾನು ನನ್ನ

19 ಆದರೆ †ಕತರ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈ ದು ದಿನಗಳು ಇದೆ್ದನು.
ಾಕೋಬನಲ್ಲದೆ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಾರನೂ್ನ ಾನು ಾಣಲಿಲ್ಲ. 20 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಗೋ, ದೇವರೇ ಾ ೕ.

‡

* 1:6 2 ಕೊರಿ 11:4; 1 ತಿ .
ಾ. 4:25; 1 ಕೊರಿ 15:3
‡ 1:7 ಗ ಾ. 5:10 § 1:8 2 ಕೊರಿ 11:14 * 1:8 ರೋ ಾ. 9:3 † 1:9
‡ 1:10 1 ಥೆಸ. 2:4 § 1:11 1 ಕೊರಿ 15:1-3 * 1:12 ಗ ಾ. 1:1; 1 ಕೊರಿ 11:3; 15:3 † 1:12
ರೋ ಾ. 9:3
‡ 1:13 ಅ. ಕೃ. 26:4 § 1:13 ಅ. ಕೃ. 8:3 * 1:14 ಫಿಲಿ. 3:6 † 1:15
ಗ ಾ. 1:16; 1 ಕೊರಿ 2:10; 2 ಕೊರಿ 12:1
ಯೆ ಾ 49:1,; ಯೆರೆ 1:5 ‡ 1:15 ಅ. ಕೃ. 13:2; ಾಕರ್ 6:3; ರೋ ಾ. 1:1 § 1:16 ಗ ಾ. 2:9; ಅ. ಕೃ. 9:15 * 1:18
ಅ. ಕೃ. 9:22-27; 22:17 † 1:19 ಮ ಾ್ತ 12:46; ಾಕರ್ 6:3; ಅ. ಕೃ. 12:17
1:4 ಎಫೆ 2:2; 1

1:3

†

ೕ ಾ 5:19

§

1:7 ಅ. ಕೃ. 4:12; 1 ಕೊರಿ 3:11

1:4 ಮ ಾ್ತ 20:28; ರೋ

ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 1:21
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ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 2:13

21 ‡ಆ ಮೇಲೆ ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಕಿಲಿಕ್ಯ

22 ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ §ಯೂ

ಾ್ರಂತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೋದೆನು.
ಾಯದ
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 23 “ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದವನು, ಾನು ಾಳು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಈಗ ಾರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ, 24 ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

2

1

ೌಲನನು್ನ ಇತರ ಅ ಸ್ತಲರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದು್ದ
*ಹದಿ ಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಾನು ಾನರ್ಬನ

ತೆಯಲಿ್ಲ ತೀತನನು್ನ ಸಹ ಕರೆದುಕೊಂಡು,
ದೈ ವಪೆ್ರ ೕರಣೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಹೋಗಿ, †ಅನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ
ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ‡ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಏಕೆಂದರೆ

ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದೆನು.
ಾನು

2

ಾನು §ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಶ್ರ ಮ ಾಗಲಿ, ಈಗ ಪಡುತಿ್ತರುವ ಶ್ರ ಮ ಾಗಲಿ ನಿಷ್ಫಲ ಾಗ ಾರದೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದೆನು. 3 ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ತೀತನು ಗಿ್ರ ೕಕ ಾಗಿದ್ದರೂ *ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಾರೂ
ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 4 †ಆದರೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ

‡ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ §ನಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವನು್ನ ಗೂಢ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು
ಬಂದಿದ್ದರು. 5 ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವರ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಒಂದು
ಗಳಿಗೆಯೂ ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ.
6 ಆದರೆ *ಗಣ್ಯ ವ ್ಯಕಿ್ತಗ ಾಗಿದ್ದವರಿಂದ ನನಗೇನೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
†
ಎಂಥವ ಾಗಿದ್ದರೋ ನನಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಗಣ್ಯ ವ ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಂದು

ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ‡ನನಗೇನನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಸುನ್ನತಿ ಾದವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವ ಕೆಲಸವು ಹೇಗೆ ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ, § ಾಗೆಯೇ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಾರುವ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 8 ಸುನ್ನತಿ ಾದವರಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲತನವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಪೇತ್ರ ನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರು, ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದನು.
9 *ಸಭೆಯ ಸ್ತಂಭಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಾಕೋಬ, ಕೇಫ,
ೕ ಾನರು ದೇವರು ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ವರವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, †ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನಗೂ
ಾನರ್ಬನಿಗೂ ಸಹ ಾರ ನೀಡಿ ಬಲಗೈ ಕೊಟು್ಟ, ನೀವು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಾವು ಸುನ್ನತಿಯವರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ ಅಂದರು. 10 ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರನು್ನ ಮರೆಯ ಾರದೆಂಬ ಒಂದೇ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ‡ ಾಗೆ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಾನೂ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ೌಲನು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರ ನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
§ಕೇಫನು ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆನು. 12 ಏಕೆಂದರೆ
ಾಕೋಬನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
*
ದಲು ಅವನು ಅನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ †ಸುನ್ನತಿಯವ ಾದ
11

13 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಭಯಪಟು್ಟ, ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ
ಾಗೆಯೇ ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದರು.
ಹೀಗೆ

‡

1:21 ಅ. ಕೃ. 9:30; 11:25, 26; 13:1

§

ಗ ಾ. 2:6-9
2 ಕೊರಿ 11:26
ನೋಡಿರಿ

†

ಥೆಸ. 2:4, 1 ತಿ
ಅ. ಕೃ. 15:1,35

§

1:22 1 ಥೆಸ. 2:14

2:2 ಮೂಲ: ಓಡುತಿ್ತರುವುದು ಅಥ ಾ ಓಡಿದು್ದ.

‡

2:4 ಗ ಾ. 4:3,9; 9:24-25, 2 ಕೊರಿ 11:20, ರೋ

2:6 ಧ

. 1:11

*

*
*

ೕರ್ 10:17, ರೋ

*

ಾ. 2:11

‡

2:9 ಯೆರೆ 1:18, ಪ್ರಕ 3:12

2:12 ಅ. ಕೃ. 11:3, ಲೂಕ 15:2

†

2:2 1 ತಿ

2:3 ಅ. ಕೃ. 16:3 ಹೋಲಿಸಿ
ಾ. 8:15

2:6 2 ಕೊರಿ 11:5, 12:11

†

†

2:1 ಅ. ಕೃ. 15:2

2:9 2 ಪೇತ್ರ. 3:15

2:12 ಅ. ಕೃ. 11:2

§

†

2:4 ಗ ಾ. 5:1

§

‡

. 3:16

‡

2:2

2:4 ಅ. ಕೃ. 15:24,

*

2:6 ವ. 29

2:7 ಗ ಾ. 1:16, ಅ. ಕೃ. 9:15,

2:10 ಅ. ಕೃ. 24:17

§

2:11

ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 2:14
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ಾನರ್ಬನೂ ಅವರ ಕಪಟದ ಸೆಳವಿಗೆ ಬಿದ್ದನು.
ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ದ ಪ್ರ ಾರ
ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಕಂ ಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕೇಫನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
“ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದು್ದ ‡ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಅನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಬದುಕಿ, ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ನೀವು
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿ ಹೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?”
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ
ಾವಂತೂ ಜನ್ಮತ ಯೆಹೂದ್ಯರು “ ಾಪಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ಯ ಜನರಲ್ಲ.”

15

16

ಾವ ಾದರೂ
§ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ *ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಾವು ಸಹ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟೆ್ಟ ವು. ಏಕೆಂದರೆ
† ಾರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಆದರೆ
ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಾವೂ ಾಪಿಗ ಾಗಿ ತೋರಿಬಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾಪಕೆ್ಕ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
18 ಾನು ಕೆಡವಿದ್ದನೆ ್ನೕ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನ ಾ್ಲ.
19
ಾನಂತೂ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ಾನು ಸಹ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಇನು್ನ
ಜೀವಿಸುವವನು ಾನಲ್ಲ, §ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ. ಈಗ ಶರೀರದಲಿ್ಲರುವ ಾನು ಜೀವಿಸುವುದು
*ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನನ ಾಗಿ
ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವಕು ಾರನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.
21
ತನ್ನ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
ಾನು ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಬಹು ಾದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಮರಣಕಿ್ಕೕ ಾದುದು ನಿರಥರ್ಕವೇ ಸರಿ.

3

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ೕ ಅಥ ಾ ನಂಬಿಕೆ
ೕ
1 ಎಲೈ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾದ ಗ ಾತ್ಯ ದವರೇ!
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದವರು
ಾರು?
*
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಣಿರ್ಸಲ್ಪಟ ್ಟ ನಲ್ಲವೇ?

2

ಯೇಸು

ಒಂದು
†ನೀವು ದೇವ ಾತ್ಮ ನನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ‡ನಂಬಿಕೆಯ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೋ? 3 ನೀವು ಇಷು್ಟ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವರೋ? §ದೇವ ಾ ಾ್ಮ ನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಈಗ
ಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಿರೋ?
4 *ನೀವು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದು್ದ ವ್ಯ ಥರ್
ೕ? ವ್ಯ ಥರ್ವೇ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೇನು? 5 ದೇವರು
ತನ್ನ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತ ಬಂದದು್ದ, †ನೀವು
ಸಂಗತಿಯನು್ನ

ಾತ್ರ ನಿಮಿ್ಮಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಅಥ ಾ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೋ?
6 ‡ಅಬ್ರ ಾಮನು “ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು, ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ
ಾಲಿಗೆ ನೀತಿಯೆಂದು
7
§
ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬುವವರೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
‡

2:14 ವ. 12 ನೋಡಿರಿ

ರೋ

†

§

2:16 ರೋ

‡

3:2 ರೋ

ಾ. 9:30

2:20 ಗ ಾ. 5:24, 6:14, ರೋ

2:21 ಗ ಾ. 3:21, ಇಬಿ್ರ. 7:11

15:8

‡

ಾ. 3:20

‡

ಾ. 10:17

3:6 ಆದಿ 12:3; 18:18

§

*

2:16 ಗ ಾ. 3:11, ಅ. ಕೃ. 13:39

ಾ. 6:6

§

2:20

ೕ ಾ 17:23

†
*

2:16 ಕೀತರ್ 143:2,

2:20 ರೋ

ಾ. 8:37

* 3:1 1 ಕೊರಿ 1:23; ಅರಣ್ಯ 21:9 † 3:2 ಗ ಾ. 3:14; ಎಫೆ 1:13; ಇಬಿ್ರ. 6:4; ಅ. ಕೃ.
§ 3:3 ಫಿಲಿ. 1:6; ಗ ಾ. 4:9 * 3:4 ಇಬಿ್ರ. 10:35; 2 ೕ ಾ 8 † 3:5 ವ. 12

3:7 ವ. 9

ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 3:8
8
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*ದೇವರು

ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ

ನಂಬಿಕೆಯ

ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 3:18

ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೇ

ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವನೆಂಬು ಾಗಿರುವ ವೇದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ದಲೇ ಕಂಡು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, †“ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬ” ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ
ತಿಳಿಸಿತು. 9 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರು, ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
10
‡ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ
ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಹೇಗೆಂದರೆ, §“ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವವುಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ ವೂ
11 ಇದಲ್ಲದೆ
ಬ್ಬ ನು ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನೇ” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

ಾ ಾಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿ ಾರೆ.
ಾಲಿಸದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ

*ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ
ಾರೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ,
†
ಏಕೆಂದರೆ “ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು” ಎಂದು ಪ್ರಕಟ ಾಗಿದೆ.
12
ಾಗೆಯೇ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯು ಆ ಾರ ಾಗಿಲ್ಲ, ‡“ಅದರ ನೇಮಗಳನು್ನ
ಆಚರಿಸುವವನೇ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವನು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
13 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮನು್ನ
ಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನೇ ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಾದನು. ಏಕೆಂದರೆ
ೕಶೆಯ §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ *“ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
ಾಪಗ್ರ ಸ್ತನು” ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ.

ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವು, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ †ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತೆಯೂ
ಮತು್ತ ‡ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪರಿಶು ಾ್ಧತ ್ಮ ನು ನಮಗೆ §ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೊರಕುವಂತೆಯೂ,
ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
14

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಾಗೂ ಾ ಾ್ದನವು
ಸಹೋದರರೇ, *ದೈ ನಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ದೃ ಾ್ಟಂತವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬ ನು
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನೊಡನೆ †ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವು ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ, ಅದನು್ನ
ಾರೂ
16
‡
ರದು್ದ ಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಏನನೂ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಾಗೆಯೇ, ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
15

ಮತು್ತ ಅವನಿಂದ ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ “ಪೀಳಿಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅದು
ವಂಶದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸದೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
§ಆ ಒಬ್ಬ ನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ.

17 ಾನು ಹೇಳಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು
ದಲು ಅನು ೕದಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ,
* ಾನೂರ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಬಂದ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಅದನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ,
ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಬರಿ ಾಗಿ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 18 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಾಧ್ಯ ತೆ
ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿರುವು ಾದರೆ,
ಾ ಾ್ದನದ ಮೇಲೆ ಆ ಾರ ಾಗಲು
†ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಾಧ್ಯ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ
ಾ ಾ್ದನದ

ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
*

§ 3:10 ಧ ೕರ್
‡ 3:12 ಾಜ 18:5;
ರೋ ಾ. 10:5 § 3:13 ಗ ಾ. 4:5 * 3:13 ಧ ೕರ್ 21:23 † 3:14 ರೋ ಾ. 4:9,16 ‡ 3:14 ಅ. ಕೃ. 2:33;
ಯೆ ಾ 32:15; 44:3;
ೕವೇ. 2:28;
ೕ ಾ 7:39; ಎಫೆ 1:13 § 3:14 ವ. 2 * 3:15 ರೋ ಾ. 3:5 † 3:15 ಇಬಿ್ರ.
9:17 ‡ 3:16 ರೋ ಾ. 4:13, 16; ಲೂಕ 1:55; ಅ. ಕೃ. 13:32 § 3:16 ಆದಿ 12:7; 13:15; 17:7,8; 22:18 * 3:17
ವಿ ೕ 12:40,41; ಆದಿ 15:13; ಅ. ಕೃ. 7:6 † 3:18 ಇಬಿ್ರ. 6:13,14
3:8 ರೋ

ಾ. 3:30

27:26; ಯೆರೆ 11:3

*

†

3:8 ಆದಿ 12:3; 18:18

3:11 ಗ ಾ. 2:16

†

‡

3:10 ಗ ಾ. 5:4; ರೋ

3:11 ಹಬ 2:4; ರೋ

ಾ. 1:17; ಇಬಿ್ರ. 10:38

ಾ. 1:17; ಇಬಿ್ರ. 10:38

ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 3:19
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ಾ ಾದರೆ

ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 4:7

ಾತಕೆ್ಕ?

ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು

ಾ ಾ್ದನದಲಿ್ಲ ಸೂಚಿತ ಾದವನು ಹುಟಿ್ಟ
ಬರುವತನಕ ದೇವರು ಇಂಥಿಂಥದು ಅಪ ಾಧವೆಂದು ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ‡ ಾ ಾ್ದನದ
ತರು ಾಯ ನೇಮಿಸಿ ದೇವದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನು.
20 ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇವ ಾದರೋ ಒಬ್ಬ ನೇ.
ಾಸರು ಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು
ಾ ಾದರೆ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ೕ?
ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಬದುಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
22 ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ನೀತಿಯುಂಟಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಾಪಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾಯಿತೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥವು ಸ್ಪ ಷಿ ್ಪೕಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ೌ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ
ಕೊಡ ಾಗುತ್ತದೆ.
23 ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಾಲ ಬರುವುದಕೆ್ಕ §
ದಲು ಾವು ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಕಟ ಾಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಶ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ೕಶೆಯ *ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ಾವು
21

ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದವು. 24 † ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದುವ ಾಲ ಬರುವ ತನಕ,
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಾಲಕನಂ ಾಗಿತು್ತ.
25 ಆದರೆ ಈಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಂದಿರ ಾಗಿ ಾವು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ದ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
್ರ
ಇಲ್ಲ. 26 ಾಗೆ ‡ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಹೇಗೆಂದರೆ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ *ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
28
†
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ಯೆಹೂದ್ಯ ನು
ಅಥ ಾ ಗಿ್ರ ೕಕನು ಎಂ ಾಗಲೀ, ಆಳು ಅಥ ಾ ಒಡೆಯ ಎಂ ಾಗಲೀ, §ಗಂಡು ಾಗೂ ಹೆಣು್ಣ
27

ಎಂ ಾಗಲೀ ಭೇದವಿಲ್ಲ. 29 *ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನವ ಾಗಿದ್ದರೆ †ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವ ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ‡ ಾಧ್ಯರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಾಗೂ ದೇವರ

4

1

ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಾರಸು ಾರನು, ಾನು ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಾಲಕ ಾಗಿರುವ ತನಕ ಾಸನಂತೆಯೇ ಇರುವನು. 2 ತಂದೆಯು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಸಮಯದವರೆಗೂ
ಾಲಕರ ಮತು್ತ ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವನು. 3 ಾಗೆಯೇ ಾವು ಸಹ ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
*ಲೋಕದ ಮೂಲತತ್ವ ಗಳಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ್ದವು. 4-5 ಆದರೆ† ಸೂಕ್ತಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾದವರನು್ನ ‡ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, §ಪುತ್ರರ
ಾಧ್ಯ ತೆಯ ಪದವಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನು *ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿಯೂ,

†ಧಮರ್ ಾ ಾ್ತ ್ರ ಧೀನ ಾಗಿಯೂ ಬಂದನು. 6 ನೀವು ಪುತ್ರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು, “ಅ ಾ್ಪ ತಂದೆಯೇ”
ಎಂದು ಕೂಗುವ ‡ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 7 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇನು್ನ
ನೀನು ಸೇವಕನಲ್ಲ, ಮಗ ಾಗಿದಿ್ದೕ. ಮಗನೆಂದ ಮೇಲೆ §ದೇವರ ಮೂಲಕ ಾರಸು ಾರನು ಆಗಿದಿ್ದೕ.
‡
§
†

§

3:19 ವ. 16

3:23 1 ಪೇತ್ರ 1:5

3:27 ರೋ

ಾ. 6:3

3:29 ರೋ

ಾ. 9:7

‡

1:15

*

3:27 ರೋ

3:28 ಗ ಾ. 3:14; 5:6; 6:15; ರೋ

‡

‡

4:4-5 ಗ ಾ. 3:13

ಲೂಕ 2:21-22,27

‡

*

3:23 ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳ

ಾ. 13:14

3:28

ಾ. 3:30; 8:17; ಎಫೆ 3:6

3:29 ಗ ಾ. 4:1,7; ರೋ

§

†

3:24 ಗ ಾ. 3:11; 2:16

‡

3:26 ಗ ಾ. 4:5,6

ೕ ಾ 10:16; 17:11; 1 ಕೊರಿ 10:17; ಎಫೆ 2:14-16; 4:4

§

ಾ. 8:17; ಎಫೆ 3:6

4:4-5 ಗ ಾ. 3:26; ರೋ

4:6 ಅ. ಕೃ. 16:7, ರೋ

†

ಾ. 8:16

3:28 1 ಕೊರಿ 11:11

*

ಾ. 5:5; 8:9,15. 2 ಕೊರಿ 3:17

*

*

4:3 ಕೊಲೊ 2:8,20

4:4-5 ಫಿಲಿ. 2:7,

§

3:29 1 ಕೊರಿ 3:23

†
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†
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ಗ ಾತ್ಯ ದವರ ಕುರಿತು ೌಲನ ಾಳಜಿ
ಹಿಂದೆ *ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಅರಿಯದೆ,

9 ಈಗ

ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ †ದೇವರಲ್ಲದವರುಗಳಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾದರೋ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ, ಅಥ ಾ ‡ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಬಲವಿಲ್ಲದ, §ಕೆಲಸಕೆ್ಕ

ಾರದ, ದರಿದ್ರ ಾದ ಮೂಲತತ್ವ ಗಳಿಗೆ *ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ? 10 †ನೀವು ಆ ಾ ದಿನಗಳನೂ್ನ, ತಿಂಗಳುಗಳನೂ್ನ,
ಾಲಗಳನೂ್ನ, ಸಂವತ್ಸರಗಳನೂ್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ‡ ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟದು್ದ
ನಿಷ್ಫಲ ಾಯಿತೋ ಏನೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಭಯಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
12 ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆದ ಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನಂತೆ ಾಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನಗೇನೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 13 ಾನು ದೈ ಹಿಕ ಾಗಿ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ
ದಲನೆಯ ಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. 14 ನನ್ನ ದೇಹಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳು ಬಂ ಾಗೂ್ಯ ಕೂಡ, ನೀವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹೀನೈ ಸಲಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನು್ನ
§ದೇವದೂತನಂತೆ, *ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆಗ ನಮಗೆ ಶುಭ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು
ಅಂದುಕೊಂಡಿರ ಾ್ಲ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭವು ಎಲಿ್ಲ ಹೋಯಿತು? ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ಾ್ನದರೂ ಕಿತು್ತ
ನನಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ವನು್ನ
ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶತು್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?
17 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಒಳಿ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು
ಅವರಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಆಗಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
18 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರು ಾಗ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ. 19 †ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾರೂಪ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ
ತನಕ ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆ ಪಡುತಿ್ತರುವೆನು. 20 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನು
ತೋಚುತಿ್ತಲ.್ಲ ಬಹುಶಃ ನೇರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ನನ್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿರುತಿ್ತತೆ್ತೕನೋ!

ಾಡಬೇಕೋ ನನಗೆ
ಾತಿನ ರೀತಿಯನು್ನ

ಾರಳ ಮತು್ತ ಾಗರಳ ದೃ ಾ್ಟಂತ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುವವರೇ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ೕ? ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ. 22 ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
§ಒಬ್ಬ ನು ಾಸಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು, *ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದವಳಲಿ್ಲ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
23
†
ಹುಟಿ್ಟದವನು.
ಾಸಿಯ ಮಗನು ಶರೀರಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ‡ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದವಳ
21

ಮಗ ಾದರೋ ಾ ಾ್ದನದ ಮೂಲಕ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 24 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಲಿಕೆಗ ಾಗಿವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ
ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೇ, §ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಿಂದ
25
ಉಂಟಾಗಿ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವಂಥದು, ಅದೇ
ಾಗರಳು.
ಾಗರಳು
ಅಂದರೆ ಅರಬ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹದು್ದ ಈಗಿನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಎಂಬುವಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಈಗ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ.
26 ಆದರೆ *ಮೇಲಣ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂಬವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳು, ಇವಳೇ ನಮಗೆ ಾಯಿ.
27 †“ಹೆರದ ಬಂಜೆಯೇ, ಆನಂದಿಸು.
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ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಿಲ್ಲದವಳೇ, ಹಷೋರ್ ಾ್ಗರ ಾಡು,
ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ”
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
28 ಸಹೋದರರೇ, ‡ ಾವು ಇ ಾಕನಂತೆ
ಾ ಾ್ದನದ ಫಲ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 29 ಆದರೆ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ದೇವ ಾತ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನನು್ನ §ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಆದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? *“ ಾಸಿಯನೂ್ನ ಅವಳ ಮಗನನೂ್ನ
ಹೊರಗೆ ಾಕು. ಾಸಿಯ ಮಗನು †ಸ್ವತಂತ್ರಳ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗ ಾರದು”
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 31 ಸಹೋದರರೇ, ಾವು ಾಸಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ‡ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದವಳ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು
ಈಗಲೂ ಆಗುತಿ್ತದೆ.

30

ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

5

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ

ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ *ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ನಿಲಿ್ಲರಿ, † ಾಸತ್ವದ ನೊಗದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
1

ಾಡಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ

2 ನೋಡಿರಿ,
ೌಲನೆಂಬ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ‡ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲ. 3 §ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ, ನೀನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದಿ್ದೕ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
4 *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಿ್ದೕರೋ ಅವರು
5
ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಹೋದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾ ಾದರೋ
†
ದೇವ ಾತ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆಂಬುವ ನಿರೀ ಸಫಲ ಾಗುವುದೆಂದು
ಎದುರುನೋಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 6 ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ‡ಸುನ್ನತಿ ಾದರೂ ಆಗದಿದ್ದರೂ
ಪ್ರ
ೕಜನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ §ಅವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮು್ಮ ವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗಿದೆ.

ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ಅಗಲಿಹೋದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

7
8

ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಡೆದವರು
ಾರು?
9
*
ಈ ಮನ ಲಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆ ಾತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ್ದಲ.್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಿಂದ ಕಣಕವೆ ಾ್ಲ

ಹುಳಿ

10

ಾಗುವುದು.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರ ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಕುರಿ ಾಗಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಟು. †ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಧವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವವನು
ಾವ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ,
ಅವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.
11 ಸಹೋದರರೇ,
ಾ ಾದರೋ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇನೂ್ನ ಾರುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ‡ನನಗೆ
§ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ಹಿಂಸೆ ಾಗುವು ಾದರೂ
ಾಕೆ?
12 *ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಳವಳಪಡಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ನೇ
ತೊಂದರೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಯಿತ ಾ್ಲ?
ಾವು
†ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನೆಯ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿತು್ತ.
13 ಸಹೋದರರೇ, ‡ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ

ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದನು. ಆದರೆ §ನಿಮಗಿರುವ
ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವನು್ನ ಶರೀ ಾಧೀನ ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಗಿ ಬಳಸದೆ, *ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ

‡
‡

§
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ಾ. 9:8

4:31 1 ಪೇತ್ರ. 3:6
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14 “ನಿನ್ನ

ಾಡಿರಿ.
ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು” ಎಂಬ ಒಂದೇ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೆ ಾ್ಲ
ಅಡಗಿದೆ. 15 ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕಚಾ್ಚಡಿ, ಹರಕೊಂಡು, ತಿನು್ನವವ ಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು
ಾಶ ಾದೀರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
ಆತ್ಮ ನ ಫಲವು ಮತು್ತ ದೇಹದ ದುಷ್ಫಲಗಳು
ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ,

16

ಆಗ ನೀವು
17 ಏಕೆಂದರೆ
‡ಶರೀರ ಾವದ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರಕೂ್ಕ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಶರೀ ಾಭಿ ಾಷೆಯೂ ಆತ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮ ನ ಅಭಿ ಾಷೆಯು ಶರೀರ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
§ನೀವು ಾಡಲಿಚಿ್ಚ ಸುವುದನು್ನ ಾಡದಂತೆ ಇವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೋ ಾಡುತ್ತವೆ. 18 ಆದರೆ *ನೀವು
ಆತ್ಮ ನಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾದರೆ †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ.
19 ಶರೀರ ಾವದ ಸ್ವ ಾವಗಳು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿಯೇ ಇವೆ, ಅದು

ಾವುವೆಂದರೆ, ಜಾರತ್ವ, ಬಂಡುತನ,
ಾಟ, ಹಗೆತನ, ಜಗಳ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಸಿಟು್ಟ, ಪಕ್ಷ ಾತ, ‡ಭಿನ್ನಮತ,
21 ಮತ್ಸರ, ಕುಡುಕುತನ, ಗಲಭೆ, ಢಂ ಾಚಾರ ಇಂಥವುಗಳೇ. §ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರು
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಈ
ದಲು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
22 ಆದರೆ *ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನಂದರೆ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸ ಾ ಾನ,
ಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ, 20 ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ,

ದೀಘರ್ ಾಂತಿ, †ದಯೆ, ಪರೋಪ ಾರ, ನಂಬಿಕೆ,

ಾಧುತ್ವ, ‡ಶಮೆದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ. §ಇವುಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ ಇಲ್ಲ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರು *ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಾವವನು್ನ
ಅದರ ವಿಷ ಾಭಿ ಾಷೆ, ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛಭಿ ಾಷೆಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
25 † ಾವು ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ನಡೆ
ೕಣ. 26 ‡ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ,
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೆಣಕುವವರೂ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಮತ್ಸರವುಳ್ಳವರೂ ಆಗದೆ ಇರೋಣ.
23

24

6

ಪರಸ್ಪರ ಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ
1 ಸಹೋದರರೇ, *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ

ಾವು ಾದರೂ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
†ಅಂಥವರನು್ನ ಆತ್ಮ ಭರಿತ ಾದ ನೀವು ಾಂತ ಾವದಿಂದ ತಿದಿ್ದ ಸರಿ ಾಡಿರಿ. ನೀ ಾದರೂ ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳ ಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 2 ಒಬ್ಬರು ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಲಿ,
ಹೀಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ‡ನೀತಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. 3 § ಾವ ಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಾಗಿದು್ದ ಾನು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು
4 *ಪ್ರ ತಿ
ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಬ್ಬ ನು ಾನು
ಾಡಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬಹುದೇ ಹೊರತು
ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಏಕೆಂದರೆ †ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ

ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಯನು್ನ ಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
6 ‡ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕಲಿಯುವವನು, ಅದನು್ನ ಕಲಿಸುವವನಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
7
§ದೇವರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಲನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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5:26 ಫಿಲಿ. 2:3

6:2 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ, ಗ ಾ. 5:14

ಾ. 14:12

§

5:21 ಕೊಲೊ 3:6; 1 ಕೊರಿ 6:9

§

*

5:23 1 ತಿ

*

*

. 1:9

6:1 2 ಕೊರಿ 2:7, ಇಬಿ್ರ. 12:13,

6:3 1 ಕೊರಿ 3:18

ಾ. 15:27, 1 ಕೊರಿ 9:11

§

6:7

*

5:18 ರೋ

5:22 ರೋ

*

ಾ.

ಾ. 7:4;

5:24 ಗ ಾ.

ಾಕೋಬ. 5:19

6:4 1 ಕೊರಿ 11:28, 2 ಕೊರಿ

ೕಬ. 13:9

ಗ ಾತ್ಯ ದವರಿಗೆ 6:8
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*ಮನುಷ ್ಯ ನು

ಾನು ಏನು ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೋ ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಯ್ಯ ಬೇಕು.
ತನ್ನ †ಶರೀರ ಾವವನು್ನ ಕುರಿತು
‡
§
ಬಿತು್ತವವನು ಆ ಾವದಿಂದ ಾಶವನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವನು. ಆತ್ಮ ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಆತ್ಮ ನಿಂದ
ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವನು. 9 *ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ
8

ಮನಗುಂದದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವೆವು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ ಾಶ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡೋಣ, ವಿಶೇಷ ಾಗಿ †ಒಂದೇ ಮನೆಯವರಂತಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ
ಾಡೋಣ.
ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು
11 ಇಗೋ ನೋಡಿರಿ, ‡ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ಎಂ ಾ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
12 ದೈ ಹಿಕ

ಾಗಿ ಪ್ರ ಶಂಸೆಯನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಒ ಾ್ತಯಿಸು ಾ್ತರೆ. §ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಾಗ ಾರದೆಂಬುದೇ ಅವರ
ಉದೆ್ದೕಶ. 13 ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸು ಾ್ತರೆ.
14 *ನನ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದು ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.

ಲೋಕವು ನನ ಾಗಿಯೂ ಶಿಲುಬೆಗೆ

15

ಾಕಿಕೊಂಡು ಸತಿ್ತತು.
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೋ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ §ಹೊಸ ಸೃ ಷಿ ್ಟ

ಆತನ ಮೂಲಕ † ಾನು ಲೋಕಕೂ್ಕ,
‡ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೋ ಅಥ ಾ

ಾಗುವುದೇ ಪ್ರ ಮುಖ ಾದುದು. 16 ಈ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇವರ *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಾಂತಿಯೂ,
ಕರುಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
17 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಾರೂ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಪಡಿಸ ಾರದು, †ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಮುದಿ್ರ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 18 ಸಹೋದರರೇ, ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು
§ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

*

ೕಬ. 4:8 ‡ 6:8 ರೋ ಾ. 6:21 § 6:8
ಾಕೋಬ.
†
3:18
6:9 2 ಥೆಸ. 3:13, 1 ಕೊರಿ 15:58
6:10 ಎಫೆ 2:19, ಇಬಿ್ರ. 3:6 ‡ 6:11 1 ಕೊರಿ 16:21 § 6:12 ಗ ಾ.
5:11
6:14 1 ಕೊರಿ 2:2, ಫಿಲಿ. 3:3, 7-8 † 6:14 ರೋ ಾ. 6:6 ‡ 6:15 ರೋ ಾ. 2:28, ಗ ಾ. 5:6 § 6:15
* 6:16 ಗ ಾ. 3:7-9,29; ರೋ ಾ. 2:29, 4:12, 9:6-8 † 6:17 ಯೆ ಾ
ೕ ಾ 3:5-7, ರೋ ಾ. 6:4, 2 ಕೊರಿ 5:17
‡
44:5, ಯೆಹೆ. 9:4, ಪ್ರಕ 13:16
6:18 ಫಿಲೆ. 25, ರೋ ಾ. 16:20 § 6:18 2 ತಿ . 4:22
6:7 2 ಕೊರಿ 9:6

*
*

†

6:8 ಶರೀರ ಾವದಲಿ್ಲ, ಹೋಶೇ. 8:7,

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:1
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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಎಫೆಸ 1:1, ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಎಫೆಸ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ೌಲನು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸಭೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ
ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಆದಿ ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಾದಿ್ರ ಗ ಾದ ರೋ ಾದ ಕೆ್ಲಮೆಂಟ್, ಇಗೆ್ನೕಷಿಯಸ್, ಹೆಮರ್ಸ್,
ಮತು್ತ
ೕಲಿ ಾಪ್ರ್ ಅದರ ಕುರಿತು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಇದನು್ನ ಅವನು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಎಫೆಸದ ಸಭೆಯವರು ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.
ೌಲನು ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು
ಅನ್ಯ ಜನರು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾದ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ. ಎಫೆ 2:11-13 ರಲಿ್ಲ, ತನ್ನ ಓದುಗರು “ಜನ್ಮತಃ
ಅನ್ಯ ಜನರು” ಎಂದು ಅವನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ (2:11), ಆದ್ದರಿಂದ “ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಪರಕೀಯರು” (2:12) ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಎಫೆ 3:1 ರಲಿ್ಲ, ೌಲನು ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರಿಗೆ “ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ”
ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ರೀತಿಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಾಗಿ ಬಯಸುವಂಥವರೆಲ್ಲರು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು ಾ್ತರೆಂದು ೌಲನು
ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು. ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇ ಾದ ಶಿಸ್ತನು್ನ ಎಫೆಸ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಲಗತಿ್ತಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಫೆಸ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು
ಮತು್ತ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಲು ಸ ಾಯ
ಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನೀಡಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ಮತು್ತ
ಕರೆಯುವಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಎಫೆಸದ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೌಲನು ಇಚಿ್ಛ ಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಭೆಯ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ
ವಿವರಿಸಿದನು. ೌಲನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಬಂದ ತನ್ನ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಹಿಂದಿನ
ಧಮರ್ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ, ತಲೆ, ದೇಹ, ಪೂಣರ್ತೆ, ಮಮರ್, ಯುಗ, ಆಧಿಪತಿ, ಎಂಬ ಇ ಾ್ಯ ದಿ ಪದಗಳನು್ನ ಎಫೆಸ
ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಳಸಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವತೆಗಳ ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯ ತಿ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳ ವಗರ್ಕಿ್ಕಂತ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಅವನು ಈ ಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿ ಾಗಿರುವ ಸಿ ಾ್ಧಂತಗಳು — 1:1-3:21
2. ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳು — 4:1-6:24
ಪೀಠಿಕೆ
*ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ †ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ‡ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವಜನರಿಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ §ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 *ನಮ್ಮ
1

*

1:1 1 ಕೊರಿ 1:1 ನೋಡಿರಿ

4:16 ನೋಡಿರಿ.

§

†

1:1 ಕೊರಿ 1:1 ನೋಡಿರಿ

1:1 ಕೊಲೊ 1:2:

*

1:2 ರೋ

‡

1:1 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಎಂಬ ಪದ ಇಲ್ಲ; ಕೊಲೊ

ಾ. 1:7 ನೋಡಿರಿ.
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ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯು ಾಂತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮೕಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
3 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ †ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ, ಆತನು
‡ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನ ಸಕಲ ಆತಿ್ಮೕಕ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 4 ಾವು
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ §ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು, ಜಗತು್ತ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ದೇವರು *ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 5 †ದೇವರು ತನ್ನ ದ ಾಪೂವರ್ಕ ಾದ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ‡ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನ ಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
§

6 ತನ್ನ ಪಿ್ರ ಯನಲಿ್ಲಯೇ ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ
ದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಡಿದ್ದನು.
ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕೃ ಪೆಯ ಸು್ತತಿ ಾಗಿ ಇದೆ ಾ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿದನು. 7 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಸುರಿಸಿದ *ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆತನ ಕೃ ಪೆಯ ಐಶ್ವಯರ್ಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ † ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯೆಂಬ

‡ವಿ

ೕಚನೆಯು ಉಂಟಾಯಿತು. 8 ಈ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಆತನು §ಎ ಾ್ಲ ಾನ ವಿವೇಕಗ ಂದಿಗೆ ನಮಗೆ
ಹೇರಳ ಾಗಿ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 9 ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ
ದಲೇ ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃ ಪೆಯುಳ್ಳ ಸಂಕಲ್ಪದ
ಪ್ರ ಾರ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ರಹಸ್ಯ ವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾ ಾಗ, ಆತನು
*ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ.
ಾರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸು ಾತನು ‡ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ
ಪ್ರ ಾರ
ದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರ ಾ್ನ ಗಿ ಅರಿಸಿಕೊಂಡನು.
12 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಟ್ಟ
ದಲು ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟ್ಟ ಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.
13 ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ §ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
* ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ ್ಟ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ‡ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಿಗೆ
11 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನು

ವಿ ೕಚನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ §ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು *ನಮ್ಮ
ಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸೋಣ.

ಾಧ್ಯ ತೆಗೆ ಸಂಚ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ†. ‡ಈ

ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯೂ
ಾಗಿ §ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ

15 ಹೀಗಿರ

ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ, 16 * ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡು ಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 17 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇವರೂ
ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ತಂದೆಯೂ ‡ಆಗಿರು ಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪೂಣರ್ ಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ,
ಾನ ಮತು್ತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
18 §ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರ ಗಳನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಆತನ ಕರೆಯ ನಿರೀ ಯು ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ
†
*

§ 1:4 ಎಫೆ 5:27; ಕೊಲೊ 1:22; 1 ಥೆಸ. 4:7:
‡
§ 1:5 ಎಫೆ 1:9,11;
1:4 ಎಫೆ 2:10; 2 ಥೆಸ. 2:13; 1 ಪೇತ್ರ 1:2:
1:5 ಎಫೆ 1:12,14
1:5 ರೋ ಾ. 8 15:
*
†
‡
ರೋ ಾ. 8:29,30.
1:7 ಅ. ಕೃ. 20:28:
1:7 ಕೊಲೊ 1:14; ಅ. ಕೃ. 2:38:
1:7 ರೋ ಾ. 3:24; 1
§ 1:8 ರೋ ಾ. 16:25: * 1:10 ಕೊಲೊ 1:16, 20: † 1:10 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅಧಿಪತ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಥ ಾ ಪ್ರ ಭುತ್ವಕೆ ್ಕ
ಕೊರಿ 1:30.
‡ 1:11 ಎಫೆ 1:5; 3:11; ರೋಮ. 8:28: § 1:13 ಕೊಲೊ 1:7: * 1:13 ಅ. ಕೃ. 1:4:
ಅಧೀನಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
† 1:13 ಎಫೆ 4:30.
‡ 1:14 1 ಪೇತ್ರ. 2:9; ತೀತ. 2:14: § 1:14 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪವಿ ಾ್ರ ತ್ಮ ವರವು ನಮ್ಮ ಾಧ್ಯ ತೆಗೆ
* 1:14 ಅ. ಕೃ. 20:32; ಎಫೆ 1:18; 2 ಕೊರಿ 1:22; ಎಫೆ 4:30. † 1:14 ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ಸಂಚ ಾರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
‡ 1:14 ಎಫೆ 1:6, 12:
ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಅಥ ಾ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ ಾಯಕ, ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ವ್ಯ ವಸೆ್ಥ ಅಥ ಾ ಜಮೀನು ಾರ.
§

1:3 ರೋ

ಾ. 15:6 ನೋಡಿರಿ.

1:15 ಕೊಲೊ 1:4; ಫಿಲೆ. 5:

*

‡

1:3 ಎಫೆ 1:20; 2:6; 3:10:

†

1:16 ಕೊಲೊ 1:9:

†

1:17 ರೋ

ಾ. 15:6:

‡

1:17 ಕೊಲೊ 1:9, 10:

§

1:18

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:19
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*ದೇವಜನರಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮಹಿ ಾತಿಶಯವು ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ, ಮತು್ತ ನಂಬುವವ ಾದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ಆತನ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಶಕಿ್ತಯ ಅ ಾರ ಾದ ಮಹತ್ವವು ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ ನೀವು
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ. 20 ಈ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, †ಸಕಲ ಾಜತ್ವ, ಅಧಿ ಾರ, ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಭುತ್ವ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ 21 ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಸರುಗೊಂಡವರೆಲ್ಲರ ಎ ಾ್ಲ ‡ ಾಮಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ §ದೇವರು
19

ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾದದ ಕೆಳಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿ, *ಸಭೆ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಶಿರ ಾ್ಸ ಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. 23 †ಸಭೆಯು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲೂ್ಲ ಪೂರೈ ಸು ಾತನಿಂದ
‡ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.

2

ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಕೆ್ಕ
1 *ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳ

ಾಗೂ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
†ನೀವು ಇಹಲೋಕದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೂ, ‡ ಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುವ
ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ಆತ್ಮ ನಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವನ
ನಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ್ದವು, §ಶರೀರ ಾವದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿ, ಾರೀರಿಕ ಾಗೂ ಾನಸಿಕ ಇಚೆ್ಛ ಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸು ಾ್ತ ಬಂದೆವು. *ಸ್ವ ಾವತಃ ಾವು ಸಹ
ಾಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ †ಕರುಣಾನಿಧಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ‡ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಮ ಾ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ, ಅಪ ಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ §ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಬದುಕಿಸಿದನು. *ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಆತನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನ ್ಮಂದಿಗಿರುವ †ದಯೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅ ಾರ ಾದ ಕೃ ಾತಿಶಯವನು್ನ 7 ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳಲಿ್ಲ
ಇತರರಂತೆಯೇ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ
5

ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ, ‡ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
8 §ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು
ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಕೂರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. *ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದುಂಟಾದದ್ದಲ,್ಲ †ಅದು ದೇವರ ಾನವೇ.
9 ‡ಈ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಪುಣ್ಯಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ,್ಲ §ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೂ
10
*
†
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ.
ಾ ಾದರೋ ದೇವರ ಕ ಾಕೃ ತಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ದೇವರು
ದಲೇ ನಮ ಾಗಿ ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿದ್ದ
‡ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ

*
§

ಾಡುವವ ಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಜ ಾಂಗ
ಕೊಲೊ 1:21-29
1:18 ಎಫೆ 3:8,16, 17; 1:7; ಕೊಲೊ 1:27;
1:22 ಕೀತರ್ 8:6; 1 ಕೊರಿ 15:27

‡

ಕೊಲೊ 1:18. 1 ಕೊರಿ 12:27:

*

†

1:20 ಎಫೆ 4:10; ಕೊರಿ 15:24;

1:23 ಅಥ ಾ, ಅದು ಆತನನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್

ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ. ಎಫೆ 3:19; 4:10; ಕೊಲೊ 3:11:
ಕೊಲೊ 3:7; 1 ಕೊರಿ 6:7,8:
5:12. 2 ಪೇತ್ರ 2:14:

*
*

†

‡

2:8 2 ಕೊರಿ 3:5:

1:29:

*

†

2:2 ಎಫೆ 6:12;

2:4 ಎಫೆ 2:7; ತೀತ. 3:5:

2:5 ಎಫೆ 1 8; ಅ. ಕೃ. 15:11:
2:8

†

ೕ ಾ 3:31:

1:22 ಎಫೆ 4:15; 5:23; ಕೊಲೊ 1:18; 2:10,19.

ೕ ಾ 12:13:

‡

ೕ ಾ 4:10:

2:4

2:3 ಗ ಾ 5:16:

ೕ ಾ 3 16:

1:21 ಫಿಲಿ. 2:9

ಾಡುತ್ತದೆ; ಮತು್ತ ಆತನ ದೊರೆತನವು ಅದರ ಎ ಾ್ಲ

2:1 ಕೊಲೊ 1:21; 2:13:

§

‡

1:23 ಎಫೆ 4:12,16; 5:30;

§

†

*

2:2 ಎಫೆ 4:17,22; 5:8;

2:3 ಕೀತರ್ 51:5; ರೋ

2:5 ಕೊಲೊ 2:12,13;

ಾ.

ೕ ಾ 14:19:

‡ 2:7 ಎಫೆ 1:21: § 2:8 1 ಪೇತ್ರ. 1:5; ರೋ ಾ. 4:16:
‡ 2:9 2 ತಿ . 1:9; ತೀತ. 3:5; ರೋ ಾ. 3:20,28: § 2:9 1 ಕೊರಿ
† 2:10 ಎಫೆ 1:4: ‡ 2:10 ಎಫೆ 4:24; ತೀತ. 2:14:

2:6 ತೀತ. 3:4:

2:10 ಕೀತರ್ 100. 3; ಯೆ ಾ 64:8:

*

†

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:11
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11

ಆದ ಾರಣ ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ನೀವು ಜನ್ಮದಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ.
ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಂದ §ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುನ್ನತಿಯವರೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಂದ
‘ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 12 ಅಂದು *ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ದೂರವಿದವರೂ,
†ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ

‡ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ
ಪರಕೀಯರೂ,
ಾವ ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದವರೂ ಮತು್ತ §ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಈಗ ಾದರೋ, * ದಲು ದೂರ ಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ †ಆತನ
ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಒಂದು ಾಡಿದವ ಾದ §ಆತನೇ
ಹಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ

ಾಲಿಲ್ಲದವರೂ,

ನಮಗೆ ಾಂತಿ ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು *ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಆ ಗಳುಳ್ಳ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಗಲಿಸಿದ್ದ ಹಗೆತನವೆಂಬ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದಲೇ
15 ಆತನು ಸ ಾ ಾನವನು್ನಂಟು
ಕೆಡವಿ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಡುವವ ಾಗಿ, ಉಭಯರನೂ್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ
†ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನೂತನ
ಾನವನ ಾ್ನ ಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. 16 ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಹಗೆತನವನು್ನ ತನ್ನ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ‡ಇಲ್ಲ ಾಗಿಸಿ, §ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಉಭಯರನೂ್ನ ಒಂದೇ ಶರೀರವ ಾ್ನ ಗಿ

ಾಡಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಬಂದು ದೂರ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ
ಸಮೀಪ ಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾರಿದನು. 18 ಇದರಿಂದ *ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಭಯತ್ರರು
†ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ನಲಿ್ಲ ‡ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ §ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು
ಾಗರ್ ಾಯಿತು. 19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು
*
†
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಪರದೇಶದವರೂ ಅನ್ಯರೂ ಆಗಿರದೇ ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂ ಾ್ಥನದವರೂ
‡ದೇವರ ಮನೆಯವರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 20 §ಅ ಸ್ತಲರೂ *ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಎಂಬ †ಅಡಿ ಾಯದ ಮೇಲೆ
‡ನೀವೂ ಮಂದಿರದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. §ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ *ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗಲು್ಲ.
21 †ಆತನಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಿಕೆ ಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವು ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇ ಾಲಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 22 §ಆತನಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಸಹ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
*ದೇವರಿಗೆ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದೕರಿ.

3
ಅನ್ಯ ಜನರ ಬೋಧಕ ಾದ ೌಲನು

ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಅನ್ಯ ಜನ ಾಗಿರುವ *ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
2 ‡ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ §ಕೃ ಪೆ
†ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಗಿ
3
*
ಕೊಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ,
ಆತನು ಮಮರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಅದನು್ನ ಕುರಿತು † ಾನು
ದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಂ ಪ್ತ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
1

§

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ

2:11 ರೋ

ರೋ

ಾ. 9:4:

3:28:

§

ಪರಿಹರಿಸಿ.

‡

ಾ. 2:28,29; ಕೊಲೊ 2:11,13:

§

2:12 1 ಥೆಸ. 4:13:

2:14 ಮೀಕ. 5:5; ಕೊಲೊ 3:15:

§

2:16 ಕೊಲೊ 1:20-22:

2:18 ಎಫೆ 3:12; ರೋ

ಾ. 5:2;

*

*

*

2:12 ಎಫೆ 5:8:

†

2:12 ಕೊಲೊ 1:21; ಗ ಾ. 2:15:

2:13 ಎಫೆ 2:17; ಅ. ಕೃ. 2:39:

*

2:14 ಕೊಲೊ 1:21,22:

2:18

ೕ ಾ 10:7,9

§

ೕ ಾ 14:6

2:18 ತಂದೆ

†

†

†

2:13 ಕೊಲೊ 1:20:

2:15 ರೋ

ಾ. 6:4:

‡

‡

2:18 ಎಫೆ 4:4; 1 ಕೊರಿ 12:13
ಟಿ್ಟ ಗೆ

‡

2:12

2:14 ಗ ಾ.

2:16 ಅಥ ಾ,

ೕ ಾ 4:23:

ಾತ ಾಡಲು ಅಥ ಾ ತಂದೆಯ ಪ್ರ ಸ ್ನತೆಯಲಿ್ಲ

* 2:19 ಎಫೆ 2:12; ಇಬಿ್ರ. 11:13, 13:14: † 2:19 ಫಿಲಿ. 3:20; ಇಬಿ್ರ. 12:22,23: ‡ 2:19
§ 2:20 ಮ ಾ್ತ 16:18; ಪ್ರಕ 21:14: * 2:20 ಎಫೆ 3:5; 4:11: † 2:20 ಅಥ ಾ ಾಕಿದ. ‡ 2:20 1
§ 2:20 1 ಕೊರಿ 3:11: * 2:20 ಕೀತರ್ 118:22; ಯೆ ಾ 28:16: † 2:21 ಎಫೆ 4:15,16: ‡ 2:21 1
ಕೊರಿ 3:9:
ಕೊರಿ 3:16,17: § 2:22 1 ಪೇತ್ರ. 2:5: * 2:22 2 ಕೊರಿ 6:16: * 3:1 ಎಫೆ 3:13; ಕೊಲೊ 1:24: † 3:1 ಎಫೆ 4:1;
‡ 3:2 ಎಫೆ 1:10; ಕೊಲೊ 1:25: § 3:2 ವ. 7 ನೋಡಿರಿ. * 3:3 ಅ.
ಅ. ಕೃ. 23:18. ಫಿಲಿ. 1:7. 2 ತಿ . 1:8 ಇ ಾ್ಯ ದಿ.
† 3:3 ಎಫೆ 1:9, 10 ನೋಡಿರಿ.
ಕೃ. 22:17,21; 26:18. ಗ ಾ. 1:12; 2 ಕೊರಿ 12:1 ನೋಡಿರಿ.
ಸೇರಲು ಅಧಿ ಾರ ದೊರೆಯಿತು.
ಗ ಾ. 6:10

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 3:4

1674

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4:1

ಾದ ಮಮರ್ವನು್ನ ಕುರಿತು ‡ನನಗಿರುವ ಗ್ರ ಹಿಕೆಯನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಆ ಮಮರ್ವು ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಅದು
ಾವುದೆಂದರೆ, ಅನ್ಯ ಜನರು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ §ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ
4 ಬರೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ

ಸಹ ಾಧ್ಯರೂ *ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳೂ,
ಾ ಾ್ದನದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದೇ.
7 ದೇವರು †ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ
ೕಗದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನ ಕೃ ಾ ಾನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
‡ ಾನು ಈ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಸೇವಕ ಾದೆನು. 8 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ §ಅಗಮ್ಯ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ

*ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಾರುವ ಾಗೆಯೂ 9 ಾಗೂ †ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿದ ದೇವರಲಿ್ಲ ‡ಆದಿಯಿಂದ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ
ಮಮರ್ದ
ೕಜನೆಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೃ ಪೆಯು §ದೇವಜನರೊಳಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಾದ ನನಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 10-11 *ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ †ನಿತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ
‡ ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಾನವು, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ § ಾಜತ್ವ ಗಳಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಗಳಿಗೂ ಈಗ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ
ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕೆಂದು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದನು. 12 *ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ †ನಮಗಿರುವ ಭರವಸೆಯೂ
ಧೈ ಯರ್ವೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನಮಗಿದೆ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ನಿಮ್ಮ
ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಧೈ ಯರ್ಗೆಡ ಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
§ಈ ಕಷ್ಟ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ.

ಎಫೆಸದವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ * ಾವ ತಂದೆಯಿಂದ ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ತಿ ಜನವೂ
ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವುದೋ ಆ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಾನು
ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು, 16 ನೀವು ದೇವ ಾತ್ಮ ನ
†
ಮೂಲಕ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ, 17 ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ
14-15

ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವಂತೆಯೂ, ಆತನು §ತನ್ನ ಮಹಿ ಾತಿಶಯದ ಪ್ರ ಾರ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ. 18 *ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿ ನಿಂತು, ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅಗಲ,

ಉದ್ದ, ಎತ್ತರ, ಆಳ ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆಯೂ, 19 ಬುದಿ್ಧಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿ ಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, †ದೇವರ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯ ಮಟಿ್ಟ ಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವ ಾಗೆ
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
20 ‡ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಈ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ § ಾವು ಬೇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ೕಚಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ 21 *ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಮಹಿಮೆ

ಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
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3:9 1 ಕೊರಿ 15:9:
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‡

†

3:6 ಎಫೆ 2:16:

3:14-15 ಅಥ ಾ, ಪ್ರ ತಿ ಜನವೂ ತನ್ನ ಮೂಲಜನಕನಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತದಷೆ್ಟ;
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ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ‡ಸೆರೆಯವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಪೂಣರ್ §ವಿನಯ,
ಾತಿ್ವಕತ್ವ ಗಳಿಂದಲೂ *ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ, †ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ‡ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದು್ದ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದುಂಟಾಗುವ
2

4 ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ ್ಟ ಗ §ಒಂದೇ ನಿರೀ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರಿ.
ಾಗಿ
*
†
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಂತೆಯೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು, ಒಬ್ಬ ನೇ ಆತ್ಮ ನನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು,

ಐಕ್ಯ ವನು್ನ

ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ‡ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬ ನೇ, §ನಂಬಿಕೆಯು ಒಂದೇ, *ದೀ ಾ ಾ್ನ ನ ಒಂದೇ, 6 †ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ. ‡ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವವನೂ, ಎಲ್ಲರ ಮು ಾಂತರ ಾಯರ್
ನಡಿಸುವವನೂ, ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಆದರೆ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವರದ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರಿಗೆ ಕೃ ಾವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ
5

ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ,
*“ಆತನು ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋ ಾಗ
† ಾನು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ವರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.”
9 ‡“ಏರಿಹೋದನೆಂದು” ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನು?

ಭೂಮಿಯ ಅಧೋ ಾಗಕೆ್ಕ ಇಳಿದಿದ್ದನೆಂತಲೂ
ಹೇಳಿದ ಾ ಾಯಿತ ಾ್ಲ?
ಇಳಿದು ಬಂ ಾತನು, §ಸಮಸ್ತವನು್ನ ತುಂಬುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೇಲಣ
11 ಆತನು† ಕೆಲವರನು್ನ
*ಎ ಾ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
‡
ಅ ಸ್ತಲರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಕೆಲವರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಕೆಲವರನು್ನ ಸು ಾತಿರ್ಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
12
ಕೆಲವರನು್ನ §ಸ ಾ ಾಲಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ಬೋಧಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಾವೆಲ್ಲರೂ
10

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕು ಾರನ ವಿಷಯ ಾದ ಾನದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ,
ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನು್ನ ಪಡೆದು,* ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯ ಮಟ್ಟವನು್ನ ತಲುಪುವ ತನಕ, 13 ದೇವಜನರನು್ನ
ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ, †ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹವೆಂಬ ಸಭೆಯು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ
ಆತನು ಇವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗ ಾಗಿರದೇ, ದುಜರ್ನರ
ವಂಚನೆಗಳಿಗೂ, ಕುಯುಕಿ್ತಗೂ ಒಳಬಿದು್ದ, ಾ ಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟು್ಟ ‡ ಾಳಿಯಿಂದ ಅತಿ್ತತ್ತ
ಓ ಾಡುವವರ ಾಗಿರದೇ, 15 §ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವನು್ನ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ *ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
†ತಲೆ

ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವವ ಾಗಿರೋಣ. 16 ‡ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಮು ಾಂತರ ಪ್ರ ತಿ
ಕೀಲಿನಿಂದ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಐಕ್ಯ ಾಗಿದು್ದ, §ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಅಂಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು ೕ ಾಭಿವೃ ದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವನ
ಕೊಲೊ 3:5-17
‡
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ಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ *ಅನ್ಯ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಾಗೆ
†
ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜನ ಾದ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 18 ‡ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದೆ, ಅವರು §ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಾದ ಹೃ ದಯದ
ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ದೇವರಿಂ ಾಗುವ ಜೀವಕೆ್ಕ
19 ಅವರು ಲಜೆ್ಜಗೆಟ್ಟ ವ ಾಗಿ †ತಮ್ಮ ನು್ನ ಬಂಡುತನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟು್ಟ ಎ ಾ್ಲ
*ದೂರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
17

ಆದ್ದರಿಂದ

ವಿಧ ಾದ ಅಶುದ್ಧ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಶೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 20 ನೀ ಾದರೋ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಥದೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 21 ಆತನಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ §ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವು
ಾವುದೆಂದರೆ *ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
†
ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೇ ಪೂವರ್ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಅದು
ೕಸಕರ ಾದ
ದು ಾಶೆಗಳಿಂದ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವಂಥದು್ದ. 23 ‡ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ನ ್ಮ ನಗಳನು್ನ ನವೀಕರಿಸಿ, §ನೂತನ
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.

22

ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24 ಆ ಸ್ವ ಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ *ಸತ್ಯಕ ್ಕನುಗುಣ ಾಗಿ
ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
25 ಆದ ಾರಣ ಸು ಾ್ಳಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟು್ಟ †“ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಂಗಡ
ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ನುಡಿಯಲಿ.” ಏಕೆಂದರೆ ‡ ಾವು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ.
26 §“ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇ

ಾಗಿ ಬಂದರೂ ಾಪ ಾಡಬೇಡಿರಿ,” ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ
27
28
*
ನಿಮ್ಮ ಸಿಟು್ಟ ತೀರಿಹೋಗಲಿ.
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿರಿ.
ಕಳವು
ಾಡುವವನು
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಕಳವು
ಾಡದೇ ಸ್ವಂತ †ಕೈ ಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳೕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ಾಡಿ ದುಡಿಯಲಿ. ಆಗ
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಂ ಾಗುವದು. 29 ‡ನಿಮ್ಮ ಾ
ಳಗಿಂದ
ಾವ ಕೆಟ್ಟ

ಾತು ಹೊರಡ ಾರದು. ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಡುವಂತಹ ಸಮ
ೕಚಿತ ಾದ ಾತನು್ನ ಆಡಿದರೆ
§ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಹಿತ ಾಗಿ ತೋರುವುದು. 30 *ದೇವರ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡಿರಿ. ಆತನಲಿ್ಲಯೇ
ವಿ ೕಚನೆಯ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ †ಮುದೆ್ರ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. 31 ‡ಎ ಾ್ಲ ದೆ್ವೕಷ, ಕೋಪ, ಕೊ್ರ ೕಧ, ಕಲಹ, ದೂಷಣೆ

ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ದುಷ್ಟತನಗಳನೂ್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ
ಾಡಿರಿ. 32 §ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ದಯೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ
ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು *ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

5

ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿರಿ
1 ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಾಗೆ *ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ.
2 †ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ‡ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಸು ಾಸನೆ
ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ,
§ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರ *ನೀವೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
*
§
§

4:17 ಎಫೆ 4:22; 2:1-3 ಕೊಲೊ 3:7; 1 ಪೇತ್ರ. 4:3:
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4:22 ಕೊಲೊ 3:8; ಇಬಿ್ರ. 12:1;

§

ಾ. 12:2:

§

4:23 ರೋ
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4:24 ಎಫೆ 2:10:

ಾಕೋಬ. 4:7:

4:29 ಕೊಲೊ 4:6:

*

†

5:2 ರೋ

†

5:2 ರೋ

ಾ. 14:15; ಕೊಲೊ 3:14;

4:18 ರೋ

ಾ. 8:37:

*

ಾ. 11:10:

4:20 ಮೂಲ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ. ಮ ಾ್ತ 11:29:

†

†

4:22 ರೋ

ಾ. 6:6; ಕೊಲೊ

4:25 ಜೆಕ. 8:16; ಕೊಲೊ 3:9:

4:28 1 ಥೆಸ. 4:11; 2 ಥೆಸ. 3:8, 11:

4:30 ಯೆ ಾ 63:10; 1 ಥೆಸ. 5:19:

4:32 ಕೊಲೊ 3:12,3; 1 ಪೇತ್ರ. 3:8:

5:1 ಎಫೆ 4:32; ಮ ಾ್ತ 5:7, 48; ಲೂಕ 6:36 ನೋಡಿರಿ.

ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:14; 10:10, 12:

‡

ಾಕೋಬ. 1:21; 1 ಪೇತ್ರ. 2:1:

ಾ. 16:4:

‡

ಾ. 1:21; ಕೊಲೊ 2:18:

ಾ. 1:24,26,28:

†

4:30

4:32 2 ಕೊರಿ 2:7,10; ಮ ಾ್ತ 6:14:

‡

ೕ ಾ 13:34:

5:2 ರೋ

ಾ. 4:25:

§

5:2
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ಾವ ವಿಧ ಾದ ಅಶುದ್ಧತ ್ವ ಅಥ ಾ ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆ ‡ಇವುಗಳ ಸುದಿ್ದ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇರ ಾರದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವುದೇ ದೇವಜನರಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದದು್ದ. 4 §ಹೊಲಸು ಾತು,
ಹುಚು್ಚ
ಾತು, ಕುಚೋದ್ಯ ಇವು ಬೇಡ. ಇವು ಅಯುಕ್ತ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
*ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ. 5 †ಜಾರನಿ ಾಗಲಿ, ದು ಾಚಾರಿ ಾಗಲಿ, ‡ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾಗಿರುವ
3

†ಜಾರತ್ವ ಮತು್ತ

ಲೋಭಿ ಾಗಲಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾಧ್ಯ ತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
6 §ಹುರುಳಿಲ್ಲದ
ಾತುಗಳಿಂದ
ಾರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂಚಿಸದಿರಲಿ, *ಇಂಥ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ
ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. 7 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ.
8 ಏಕೆಂದರೆ †ನೀವು ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಾಗಿದಿ್ದರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲದು್ದ
9 §ಬೆಳಕಿನ ಫಲವು ಉಪ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ
‡
ಬೆಳ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 10 *ಕತರ್ನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದು್ದ ಏನೆಂಬುದನು್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

11

ನಿಷ್ಪ ್ರ

ಅವುಗಳನು್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಖಂಡಿಸಿರಿ.

12

ೕಜಕ ಾದ †ಕತ್ತಲೆಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರದೆ
‡ಆ ಜನರು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ನಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕುರಿತು

§ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ನಿಜಗುಣ ಬಹಿರಂಗ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಾನಕರ ಾಗಿದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲವನೂ್ನ *ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂಥದು್ದ ಬೆಳಕೇ.
14 ಆದ್ದರಿಂದ,
†“ನಿದೆ್ರ ಾಡುವವನೇ, ಎಚ್ಚರ ಾಗು!
‡ಸತ್ತವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಳು!
13

ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವ

ಆಗ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಯದೆಯ ಾ್ಲ.
*ಆದ ಾರಣ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ರೀತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅ ಾನಿಗ ಾಗಿರದೆ ಾನವಂತ ಾಗಿರಿ. 16 ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗ ಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ
17 ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ‡ಕತರ್ನ
† ಾಲವನು್ನ ಸದುಪ
ೕಗಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
15

ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 §ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಮತ್ತ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ಅದರಿಂದ ಪಟಿಂಗತನವು
ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ. ಆದರೆ *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿದು್ದ, 19 †ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಸು್ತತಿಪದಗಳಿಂದಲೂ, ಆತಿ್ಮೕಕ
ಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ
ಾಡಿ
20
‡
ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಾ ಾಗಲೂ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ
ವಿನಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

†
†

ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರು
ಕೊಲೊ 3:18-4:1

‡

ಾಡಿರಿ.

21

ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿದು್ದ, §ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು

§ 5:4 ಎಫೆ 4:29: * 5:4 ವ. 20 ನೋಡಿರಿ.
* 5:6 ಕೊಲೊ 3:6; ರೋ ಾ. 1:18: † 5:8
5:5 1 ಕೊರಿ 6:9:
5:5 ಕೊಲೊ 3:5:
5:6 ಕೊಲೊ 2:8:
‡
§ 5:9 ಗ ಾ. 5:22: * 5:10 ರೋ ಾ.
ಎಫೆ 2:1, 2; ಅ. ಕೃ. 26:18:
5:8 ಯೆ ಾ 2:5;
ೕ ಾ 12:35,36:
12:2: † 5:11 ರೋ ಾ. 13:12; 6:21: ‡ 5:12 ವ. 3: § 5:13
ೕ ಾ 3:20, 21; ಎಫೆ 5:9: * 5:13 ಅಥ ಾ,
† 5:14 ಯೆ ಾ 51:17; 52:1; 60. 1; ಮ ಾ. 4:2; ರೋ ಾ. 13:11: ‡ 5:14 ಯೆ ಾ
ಪ್ರಕಟ ಾಗುವಂತದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕೇ.
26:19: § 5:14 ಲೂಕ 1:78, 79: * 5:15 ಕೊಲೊ 4:5: † 5:16 ಕೊಲೊ 4:5: ‡ 5:17 ರೋ ಾ. 12:2; 1 ಥೆಸ.
§ 5:18 ಾ. 20:1; 23:20,21; 1 ಕೊರಿ 5:11: * 5:18 ಲೂಕ 1:15: † 5:19 ಅ. ಕೃ. 16:25; ಕೊಲೊ 3
4:3; 5:18:
5:3 1 ಕೊರಿ 6:9, 18; ಗ ಾ. 5:19:

16;

‡

ಾಕೋಬ 5:13; 1 ಕೊರಿ 14:26:

‡

5:3 ವ. 12 ನೋಡಿರಿ.

§

5:20 ಇಬಿ್ರ. 13:15; ಕೊಲೊ 3:17:

§

5:21 ಫಿಲಿ. 2:3:

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5:22
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22 *ಸತಿಯರೇ, ನೀವು †ಕತರ್ನಿಗೆ ಹೇಗೋ

ಾಗೆಯೇ ‡ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. 23 §ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಸಭೆಗೆ ತಲೆ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ *ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. †ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾನೇ ಸಭೆಯೆಂಬ
ದೇಹಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ
ೕ ಾಗೆಯೇ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ತಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.
25 ಪತಿಯರೇ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ‡ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ.
26 ಆತನು ಅದನು್ನ ಾವನಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ §ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. 27 ಅದನು್ನ *ಕಳಂಕ
ಸುಕು್ಕ ಮುಂ ಾದದೊ್ದಂದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ನಿದೋರ್ಷವೂ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿರುವ
ಸಭೆಯ ಾ್ನ ಗಿ †ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ‡ ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶ ಸಹಿತ ಾದ §ಜಲ ಾ್ನ ನವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದನು. 28 ಾಗೆಯೇ *ಗಂಡದಿರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವ

ಪ್ರ ಾರವೇ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ ಹಂಗಿನವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು
ತನ್ನ ನೆ ್ನೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 29
ಾರೂ ಎಂದೂ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲವಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನು್ನ
ೕಷಿಸಿ ಾಲನೆ
ಾಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟೕ. 30 †ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ ಾವು
ಅಂಗಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಸಭೆಯೆಂಬ ಈ ದೇಹವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾಗೆಯೇ
ೕಷಿಸಿ ಾಲನೆ
ಾಡು ಾ್ತ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. 31 “ಈ ಾರಣದಿಂದ ‡ಪುರುಷನು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರು.” ಎಂದು ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ. 32 ಾನು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಕುರಿತು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಈ
33
§
ಮಮರ್ವು ಬಹು ಗಂಭೀರ ಾದದು್ದ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೇ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು. *ಪ್ರ ತಿ ಹೆಂಡತಿಯೂ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6

ತಂದೆ ಾಯಿಗಳೂ ಮಕ್ಕಳೂ
1 *ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ

ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಇದು
ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ. 2 ಾ ಾ್ದನಸಹಿತ ಾದ
ದಲನೆಯ ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, †“ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕು, 3 ೌರವಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗುವುದು, ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹು ಾಲ
ಬದುಕುವಿ.”
4 ‡ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬ ಸದೆ, ಕತರ್ನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ
ಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಶಿಸಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಾಕಿ ಸಲಹಿರಿ.
ಯಜ ಾನರೂ ಾಸರೂ
§ ಾಸರೇ, ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಜ ಾನ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ *ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ
ಾಗೆಯೇ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವ ಾಗಿಯೂ ಸರಳಹೃ ದಯ ಾಗಿಯೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
6 †ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವರಂತೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಯಜ ಾನರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡದೇ,
5

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ

ಾಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ

ಕತರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ
*
*

5:23 1 ಕೊರಿ 11:3:

ಪ್ರಕ 7:14:

*
*

6:2 ವಿ

†

†

5:23 1 ಕೊರಿ 6:13:

5:27 ಗೀತೆ. 4:7:

†

5:28 ಎಫೆ 5:25, 33:

7, 8; 1 ಕೊರಿ 6:16:

§
‡

ಾಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ

5:22 ಎಫೆ 5:22-6 9; ಕೊಲೊ 3:18, 4:1.

ನೋಡಿರಿ.

†

ಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಡಿಸಿರಿ.

§

ೕ 20:12; ಧ

†

‡

*

ಾಡಿರಿ.

5:22 ಆದಿ 3:16:

ಾಕೆಂದರೆ ‡ಒಬ್ಬ ನು

8

§

5:23 ಎಫೆ 1:22, 23:

5:25 ಎಫೆ 5:28, 33; ಕೊಲೊ 3:19; 1 ಪೇತ್ರ 3:7:

‡

5:30 ಆದಿ 2:23; 1 ಕೊರಿ 6:15:
5:33 1 ಪೇತ್ರ. 3:2, 6:

6:4 ಆದಿ 18:19; ಧ

6:5 ಅಥ ಾ. ಗು ಾಮರೇ, ಾಸರೇ. ಕೊಲೊ 3:22; ತಿ
6:8 ಗ ಾ. 3:28. ಕೊಲೊ 3:11.

‡

5:27 2 ಕೊರಿ 11:2; ಎಫೆ 1:4:

5:33 ಎಫೆ 5:25, 28:
ೕರ್ 5:16:

‡

5:22 ಎಫೆ 6:5:

7 ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ,

5:27

ೕ ಾ 15:3:

§

§

5:26 ವ. 2

5:27 ತೀತ. 3:5;

‡ 5:31 ಆದಿ 2, 24; ಮ ಾ್ತ 19:5; ಾಕರ್ 10,
* 6:1 ಾ. 1:8; 6:20; 23:22; ಕೊಲೊ 3:20:

ೕರ್ 4:9; 6:7; 11:19; ಾ. 19:18; 22:6; 29:17 ಇ ಾ್ಯ ದಿ.

. 6:1; 1 ಪೇತ್ರ. 2:18:

*

6:5 ಎಫೆ 5:22:

†

6:6 ಗ ಾ. 1:10.
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ಾಸ ಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ § ಾನು
ಾವ ಸ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೋ ಅದರ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ
ಕತರ್ನಿಂದ ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
9 ಯಜ ಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಸರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. *ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಯಜ ಾನ ಾಗಿರು ಾತನು ಇ ಾ್ದನೆಂತಲೂ †ಆತನಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ
ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಾಸರನು್ನ ಬೆದರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.

ದೇವರ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳು
ಕಡೆಯ ಾಗಿ, ನೀವು ‡ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೂ §ಆತನ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾದ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ.
11 ಸೈ ಾನನ ತಂತೊ್ರ ೕ ಾಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು
12 ನಮಗೆ ಹೋ ಾಟವಿರುವುದು
ದಯ ಾಲಿಸುವ *ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ †ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
10

ಾತ್ರ ದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ. ‡ ಾಜತ್ವ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, §ಈ
ಅಂಧ ಾರದ *ಲೋ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, †ಆ ಾಶ ಮಂಡಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ದು ಾತ್ಮ ಗಳ ಸೇನೆಯ
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ ವೈ ರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಲೆಯೂ ಾವು ಹೋ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಎದುರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು
14 ‡ಸತ್ಯ ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟ ನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ದಯ ಾಲಿಸುವ ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಮನುಷ ್ಯ

ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, §ನೀತಿಯೆಂಬ ಎದೆಕವಚವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, 15 *ಸ ಾ ಾನದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಮನಸೆ್ಸಂಬ ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿಲಿ್ಲರಿ. 16 ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
†ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ‡ಕೆಡುಕನ ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ

ನಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ §ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು
ಕೊಡುವ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವೆಂಬ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ನೀವು †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ‡ಎ ಾ್ಲ
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ §ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೂ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.

ಇದರಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ *ವಿ ಾಪನೆ ಾಡು ಾ್ತ †ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.
ನನ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. 19 ಾನು ಾತ ಾಡಲು ಾಯಿ ತೆರೆಯು ಾಗ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ‡ಸು ಾ ಾರ್ಸತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಾತುಗಳನು್ನ ದೇವರು
§ನನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. 20 ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ * ಾಯ ಾರಿ ಾದ ಾನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ. ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಾತ ಾಡಬೇ ಾದ † ಾಗೆಯೇ ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ
ಾನು

ಾತ ಾಡುವಂತೆ ನನ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಕಡೆ ಾತುಗಳು
‡ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವ ಾಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರನೂ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವ §ತುಖಿಕನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು. 22 ನೀವು ನಮ್ಮ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈ ಸುವಂತೆಯೂ ಅವನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
21

§

ೕಬ. 31:13-15. † 6:9 ರೋ ಾ. 2:11; ಗ ಾ. 2:6: ‡ 6:10 2
§
* 6:11 ಎಫೆ 6:13; 2 ಕೊರಿ 10:4: † 6:11 ವ. 14.
ತಿ . 2:1; 1
ಾ. 2:14; ಎಫೆ 3:16:
6:10 ಎಫೆ 1:19:
‡
§
* 6:12 ಎಫೆ 2:2: † 6:12 ಎಫೆ
ರೋ ಾ. 13:12:
6:12 ಎಫೆ 1:21:
6:12 ಲೂಕ 22:53; ಕೊಲೊ 1:13:
‡
§
3:10:
6:14 1 ಪೇತ್ರ. 1:13; ಯೆ ಾ 11:5
6:14 ಯೆ ಾ 59:17; 1 ಥೆಸ. 5:8; ಯೆ ಾ 61:10; 2 ಕೊರಿ 6:7: * 6:15
†
‡ 6:16 ಮ ಾ್ತ 13:19; 1
§ 6:17 ಯೆ ಾ
ಯೆ ಾ 52:7; ರೋ ಾ. 10:15:
6:16 1
ಾ. 5:4:
ಾ. 2:14:
*
†
‡
59:17; 1 ಥೆಸ. 5:8:
6:17 ಇಬಿ್ರ. 4:12; ಯೆ ಾ 11:4; 49:2:
6:18 ಯೂದ. 20:
6:18 ಲೂಕ 18:1: § 6:18
*
†
‡
ಕೊಲೊ 4:2-4:
6:18 1 ತಿ . 2:1:
6:18
ಾಕರ್ 13:33:
6:19 ಎಫೆ 4:3. § 6:19 ಕೊಲೊ 4:3; 1 ಥೆಸ.
*
†
‡
5:25; 2 ಥೆಸ. 3:1.
6:20 2 ಕೊರಿ 5:20.
6:20 ಅ. ಕೃ. 28:20.
6:21 ಕೊಲೊ 4:7-9: § 6:21 ಅ. ಕೃ. 20:4.
6:8 ಕೀತರ್ 62:12.
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ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ * ಾಂತಿಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
24 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ಕೂಡಿದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ನಿರಂತರ ಾಗಿ †ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ಇರಲಿ.
23

*

6:23 ಗ ಾ. 6:16; ಥೆಸ. 3:16:

†

6:24 1 ಕೊರಿ 16:22
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ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೌಲನು ಇದನು್ನ ಬರೆದಿರುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (1:1) ಮತು್ತ ಾಷೆ, ಶೈ ಲಿ ಾಗೂ ಐತಿ ಾಸಿಕ
ಸ ಾ್ಯಂಶಗಳಂಥ ಎ ಾ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ೌಲನ ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಆದಿ ಸಭೆಗಳು ಸತತ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದ
ಪತಿ್ರಕೆಯು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತ್ತದೆ (2:1-11). ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯು ಾಗ
ೌಲನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾದ ಾವು ಸಂಕಷ್ಟ ಮತು್ತ
ಾತನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯು
ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾವು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 61 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅಲಿ್ಲಂದ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದನು
(ಅ.ಕೃ. 28:30). ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯ ಸಭೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ
ಎಪ ್ರ ದೀತನಿಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ (ಫಿಲಿ. 2:25;
4:18). ಆದರೆ ಎಪ ್ರ ದೀತನು ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅ ಾರೋಗ್ಯಕೆ ್ಕ ತು ಾ್ತದನು, ಅದು
ಅವನು ಮನೆಗೆ ಾಪಸು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ವಿಳಂಬ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಪತಿ್ರಕೆಯ
ಕೊಂಡೊ್ಯಯುವುದು ವಿಳಂಬ ಾಯಿತು (2:26-27).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಮಕೆದೋನ್ಯ ದ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಪ್ರ ಮುಖ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಭೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಯರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಾಗುತಿ್ತವೆಯೆಂದು (1:12-26) ಮತು್ತ
ಅವನ
ೕಜನೆಗಳು
ಾವುವು, ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನೋ (ಫಿಲಿ. 2: 23-24) ಎಂದು
ಸಭೆಯು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೌಲನು ಬಯಸಿದನು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವೈ ಮನಸು್ಸ ಮತು್ತ ವಿಭಜನೆ ಇದೆ
ಎಂದು ಾಣಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಐಕ್ಯ ತೆಯ ದೃ ಷಿ ್ಟಕೋನದಿಂದ ದೀನತೆಯನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಅ ಸ್ತಲನು
ಬರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ (2:1-18; 4:2-3). ಸ ಾ ಾಲ ಾ ದೇವ ಾ ಾಸ್ತ ್ರ ಜ್ಞ ಾದ ೌಲನು, ನಕ ಾತ್ಮಕ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನು್ನ (3:2-3)
ಹತಿ್ತಕ ್ಕಬೇಕೆಂದು ಬರೆಯು ಾ್ತನೆ, ೌಲನು ಸಭೆಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲು ಮತು್ತ ಎಪ ್ರ ದೀತನ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತು್ತ
ೕಜನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸಭೆಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಬರೆದನು (2:19-30) ಮತು್ತ ೌಲನು
ತನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಾಳಜಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರು ನೀಡಿದ ಾನಗಳಿಗೆ (4:10-20) ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದ ಜೀವನ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆ — 1:1-2
2. ೌಲನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಮತು್ತ ಸಭೆಗೆ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ — 1:3-2:30
3. ದುಬೋರ್ಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು — 3:1-4:1
4. ಅಂತಿಮ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು — 4:2-9
5. ಕೃ ತಜ್ಞತೆಗಳು — 4:10-20
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6. ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು — 4:21-23
ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸುವಿನ ಾಸ ಾದ ೌಲ ಮತು್ತ ತಿ

1 ಕಿ್ರ ಸ್ತ

ಥೆಯರು, ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ
*ದೇವಜನ ಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ †ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಿಗೂ ಾಗೂ ‡ಸ ಾಸೇವಕರಿಗೂ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ, ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ
ಕೃ ಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳೂ
§ ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ, ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ನೀವು
ದಲಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ *ಸು ಾ ಾರ್ಪ್ರ ಚಾರದಲಿ್ಲ ಸಹ ಾರಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು †ನನ್ನ
6 ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾತನು
ಅದನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನದೊಳ ಾಗಿ ‡ಪೂಣರ್ತೆಗೆ ತರುವನೆಂದು
ನನಗೆ ಭರವಸವುಂಟು. 7 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಹೀಗನಿ್ನ ಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಸರಿ. § ಾನು
3-4

ಬಂಧನದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ, *ಸು ಾತೆರ್ಯ ಕುರಿ ಾದ ಾದ-ಪ್ರ ತಿ ಾದಗಳಲಿ್ಲಯು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿಗಿರುವಂಥ ಕನಿಕರದಿಂದ ‡ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷೊ್ಟೕ ಹಂಬಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ. §ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ

ಮತು್ತ *ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ †ಪೂಣರ್ ಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ
10 ಹೀಗೆ ‡ಉತ್ತಮ
ಕೂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಯರ್ಗಳು
ಾ .

9

ಾವವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ವಿವೇಚಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಾಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
§ಸರಳ ಾಗಿಯೂ, ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ, 11 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿರುವ *ನೀತಿಯೆಂಬ ಫಲದಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು †ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನೂ್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂತಲೂ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಸು ಾತೆರ್ಯ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ
ಸಹೋದರರೇ,
ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಪ್ರ ಾರಣೆಗೆ
13 ‡ಹೇಗೆಂದರೆ
ಸ ಾಯ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಸೆರೆ ಾಸವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಎಂದು §ಅರಮನೆಯ
ಾವಲು ಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಗೂ
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ನನ್ನ ಬಂಧನದಿಂದಲೇ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿ *ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
12

†ಕೆಲವರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟ ಸಬೇಕೆಂಬ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಮತು್ತ
ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾವದಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ. 16 ಇವರಂತೂ ಾನು ‡ಸು ಾತೆರ್ಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
17 ಆ ಬೇರೆ ತರದವ ಾದರೋ
ಾನು ಬೇಡಿಯಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಧೈ ಯರ್ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ.
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1:6 ಕೀತರ್ 138:8; 1

†

1:7 2 ಕೊರಿ 7:3
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ಹೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿ, ಾ್ರ ಾಣಿಕವಲ್ಲದ ಾ್ವಥರ್ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ §ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.
18 ಹೇ ಾದರೇನು?
ಾವ ರೀತಿಯಿಂ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಕಪಟದಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸತ್ಯ ದಿಂ ಾಗಲಿ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದುಂಟು, ಇದಕೆ್ಕ ಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.
19
ಾಕೆಂದರೆ *ನಿಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ †ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆತ್ಮ ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೂ ಇದು

ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು. 20 ಹೇಗೆಂದರೆ ‡ ಾನು ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ
ಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ತುಂ ಾ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರುವುದರಿಂದ §ಬದುಕಿದರೂ ಸರಿಯೇ
ಅಥ ಾ ಸತ್ತರೂ ಸರಿಯೇ *ನನ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬಹು
ಅಭಿ ಾಷೆ ಾಗಿದೆ, ಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದೆಂಬ ಭರವಸೆವುಂಟು. 21 †ನನಗಂತೂ ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ, ಾಯುವುದು ಾಭವೇ. 22 ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೇ ಬದುಕಬೇ ಾದ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಫಲಹೊಂದಲು
ನನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಾನು
ಾವುದ ಾ್ನರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನು್ನವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
23 ‡ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, §ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು *ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಭಿ ಾಷೆ, ಅದು ಅತು್ಯ ತ್ತಮ ಾಗಿದೆ. 24 ಆದರೆ ಾನಿನೂ್ನ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು
25 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯೂ
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹು ಅವಶ್ಯಕ ಾಗಿದೆ.
†ಆನಂದವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾನು ಜೀವದಿಂದುಳಿದು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವೆನೆಂದು
ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಹೀಗೆ ಾನು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ‡ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದ ಅಧಿಕ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದು.

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಸು ಾತೆರ್ಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
§ಹೇಗೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ನೋಡಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ದೂರದಲಿ್ಲದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ
ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ ಹೆದರದೆ ಏಕಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದ* ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಂತು
27

ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ †ಐಕಮತ್ಯ ದಿಂದ ಹೋ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು
ಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 28 ನೀವು ಹೀಗಿರುವುದು ವಿರೋಧಿಗಳ ಾಶನಕೂ್ಕ, ‡ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಒಂದು
ಗುರು ಾಗಿದೆ. ಅದು ದೇವರಿಂ ಾದ ಮುನೂ್ಸಚನೆ ಾಗಿದೆ. 29 ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದು
ಾತ್ರ ವಲ್ಲ §ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ವರ ಾಗಿ ದೊರಕಿದೆ. 30 ಹೀಗೆ ನೀವು
*ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕಂಡಂಥ ಮತು್ತ ಈಗ ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ †ಅದೇ ಹೋ ಾಟವು ನಿಮಗೂ ಉಂಟು.
ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲಟ ್ಟ

2

ಯೇಸುವಿನ ದೀನತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಾಂತ್ವನ, *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆ, † ಾರುಣ್ಯ ದ ಾರಸಗಳು
ಉಂಟಾಗುವು ಾದರೆ, 2 ನೀವೆಲ್ಲರು ‡ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಒಂದೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಾಗೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಯಿಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿ §ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನು್ನ
1

ಪರಿಪೂಣರ್
§

1:17 ಫಿಲಿ. 2:3;
. 2:15

5:5; 2 ತಿ

§

1:23 2 ತಿ

4:1

*

*

3

ಾಡಿರಿ.

. 4:6

1:20 ರೋ

*

1:30 ಅ. ಕೃ. 16:19-40

12:16

2:2

*

ಾಕೋಬ 3:14

§

1:23

1:27 1 ಕೊರಿ 16:13

§

* ಾ್ವಥರ್ದಿಂ ಾಗಲಿ, †ಒಣ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂ ಾಗಲಿ

†

†

1:19 2 ಕೊರಿ 1:11

ಾ. 14:8

*

ೕ ಾ 12:26

†

1:30 ಕೊಲೊ 1:29; 2:1

ೕ ಾ 3:29; 15:11

1:19 ಅ. ಕೃ. 16:7; ಗ ಾ. 3:5

1:20 1 ಕೊರಿ 6:20

1:27 ಫಿಲಿ. 2:2

*

†

1:25 ರೋ

‡
*

†

ಾ. 15:13

1:21 ಗ ಾ. 2:20

1:28 ಅ. ಕೃ. 14:22
2:1 ಅ. ಕೃ. 15:2

2:3 ಫಿಲಿ. 1:17

†

ಾವುದನೂ್ನ

‡

†

2:3 ಗ ಾ 5:26

‡
‡

1:20 ರೋ

ಾ.

1:23 2 ಕೊರಿ 5:8

§

1:26 2 ಕೊರಿ 1:14

§

ಾಡದೆ,

1:27 ಎಫೆ

1:29 ಮ ಾ್ತ 5:12; ಅ. ಕೃ. 14:22

2:1 ಕೊಲೊ 3:12

‡

2:2 ರೋ

ಾ.

ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 2:4

‡ಪ್ರ ತಿ
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ಬ್ಬ ನು ದೀನ ಾವದಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ತನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರೆಂದು ಎಣಿಸಲಿ. 4 §ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬ್ಬ ನು ಸ್ವಹಿತವನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡದೆ ಪರಹಿತವನು್ನ ಸಹ ನೋಡಲಿ. 5 *ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದ್ದಂಥ

ಪ್ರ ತಿ
ಮನಸು್ಸ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.
6 ಆತನು †ದೇವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೂ,

ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗಿರುವನೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ
ಪದವಿಯನು್ನ ಬಿಡಲೊಲೆ್ಲ ನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ,
7 ‡ತನ್ನ ನು್ನ ಬರಿದು
ಾಡಿಕೊಂಡು
§ ಾಸನ ರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
*ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಸಮ ಾದನು.
ಮನುಷ ್ಯ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
8 ಆತನು ತನ್ನ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು †ಮರಣವನು್ನ ‡ಅಂದರೆ

ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವ ಾ್ನದರೂ ಹೊಂದುವಷು್ಟ ವಿಧೇಯ ಾದನು.
ಾರಣದಿಂದ *ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಅತು್ಯ ನ ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿ,

9 §ಈ

†ಎ ಾ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಆತನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ಸ್ವ ಗರ್ ಮತ್ಯ ರ್

ಾ ಾಳಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ

§ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ಣ ಾಲೂರಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
ಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಾಲಿಗೆಯು
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ *ಕತರ್ನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದು.

11 ತಂದೆ

ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯರೇ, †ನೀವು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ
ಈಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ಾನಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೂ ಬಹು ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಾಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13
ಾಕೆಂದರೆ
‡ದೇವರೇ ತನ್ನ §ಸುಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಯತ್ನವನೂ್ನ
12

ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಉಂಟು

14

ಗೊಣಗುಟ್ಟದೆಯೂ, ವಿ ಾದಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿರಿ.
ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ
ಾಗೂ ಯ ಾಥರ್ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದು್ದ *ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ
ಮೂಖರ್ ಜಾತಿಯ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ †ದೇವರ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವಿರಿ. 16 ಇವರೊಳಗೆ ನೀವು
15

ಸವರ್ರಿಗೂ ‡ಜೀವ ಾಯಕ

ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವ ಾಗಿದು್ದ, ಲೋಕದೊಳಗೆ §ಹೊಳೆಯುವ
ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ * ಾನು ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿ ಓಡಿದ ಓಟವು ವ್ಯ ಥರ್ವಲ್ಲ,
ಾನು ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟದೂ್ದ ವ್ಯ ಥರ್ವಲ್ಲ ಎಂಬ †ಹೊಗಳಿಕೆಯು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
17

‡

‡ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞವನು್ನ ದೇವರಿಗಪಿರ್ಸುವ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ

2:3 ಎಫೆ 4:2; 5:21; ರೋ

10:33

†

‡

§

2:7 2 ಕೊರಿ 8:9; 13:4

2:8 ಇಬಿ್ರ. 5:8; ಮ ಾ್ತ 26:39;

52:13; 53:12; ಇಬಿ್ರ. 2:9
1:10

‡
†

ಾ. 12:10

§

*

§

ೕ ಾ 10:18; ರೋ

1 ಥೆಸ. 3:5

†

ಾ. 5:19

2:9 ಅ. ಕೃ. 2:33; ಮ ಾ್ತ 28:18

2:10 ಯೆ ಾ 45:23; ರೋ

‡

ಾ. 14:11

§

*

‡

2:17 ರೋ

†

2:11 ರೋ

2:13 1 ತಿ

2:16 ಅ. ಕೃ. 5:20

2:16 2 ಕೊರಿ 1:14

*

ಾ. 15:2

2:7 ಯೆ ಾ 42:1; ಮ ಾ್ತ 20:28

2:13 1 ಕೊರಿ 12:6; 15:10; ಇಬಿ್ರ. 13:21
2:15 ಮ ಾ್ತ 5:45; ಎಫೆ 5:1

2:4 ರೋ

§

‡

. 2:4

2:5 ರೋ

*

ಾನೇ § ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಾಗಿ

2:7 ರೋ

2:8 ಇಬಿ್ರ. 12:2

*

§

ೕ ಾ 13:13

2:15 ಧ

§

2:17 2 ತಿ

2:9

ೕ ಾ 5:18;

ೕ ಾ 1:14

ೕ ಾ 10:17; ಯೆ ಾ

‡ 2:10 ಪ್ರಕ 5:13; ಎಫೆ
† 2:12 ಫಿಲಿ. 1:5; 4:15

ೕರ್ 32:5; ಮ ಾ್ತ 17:17; ಲೂಕ 9:41

2:16 ಮ ಾ್ತ 5:14,16; ತೀತ 2:10

ಾ. 15:16

2:6

ಾ. 8:3; ಗ ಾ. 4:4;

2:9 ಎಫೆ 1:21; ಇಬಿ್ರ. 1:4
ಾ. 14:9;

†

ಾ. 15:3

*

2:16 ಗ ಾ. 2:2; 4:11;

. 4:6; 2 ಕೊರಿ 12:15

ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 2:18
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ಅಪಿರ್ತ ಾಗಬೇ ಾದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ, ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಾಗೆಯೇ
ನೀವೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
ಎಪ ್ರ ದೀತನೂ್ನ ತಿ ಥೆಯನೂ್ನ
ಆದರೆ
ಾನು *ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನ ಮು ಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದು ಾನೂ ಆದರಣೆ
ಹೊಂದಿದೆನು. 20 †ಅವನ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ
ೕಗ ೕಮವನು್ನ ಕುರಿತು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವವರು
19

ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಾರೂ ಇಲ್ಲ. 21 ‡ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ ತಿ ಥೆಯನ
ೕಗ್ಯ ತೆಯನು್ನ
§
*
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೋ
ಾಗೆಯೇ ಅವನು ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ
ಸು ಾ ಾರ್ಪ್ರ ಚಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸೇವೆ

ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.

23

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಷಯವು
ಹೇ ಾಗುವುದೋ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 24 †ಇದಲ್ಲದೆ
ಾನು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಬರುವೆನೆಂದು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
25 ‡ನನ್ನ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದಂಥ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೂ,
ತೆಸೇವಕನೂ,
ಸಹಸೇ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಪ ್ರ ದೀತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು
ಾವಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಅವನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ಾನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನೊಂದುಕೊಂಡನು. 27 ಅವನು ರೋಗದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಾಯುವ
ಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ನಿಜವೇ, ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು. ಅವನನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನನಗೆ
ದುಃಖದ ಮೇಲೆ ದುಃಖವು ಾರದಂತೆ ನನ್ನ ನೂ್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ
ತಿರುಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೆಂತಲೂ ನನ್ನ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ಅವನನು್ನ ಅತಿ
ತವಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 29-30 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ §ನೀವೇ ನನಗೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಉಪಚಾರದಲಿ್ಲ
ಕೊರತೆ ಾದದ್ದನು್ನ ತುಂಬುವುದ ಾ್ಕಗಿ *ಅವನು ಜೀವದ ಆಸೆಯನು್ನ ತೊರೆದು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. †ಅಂಥವರನು್ನ ಾನ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಿರಿ.

3
ನಿಜ ಾದ ನೀತಿ
ಕಡೆಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, *ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. † ದಲು ತಿಳಿಸಿದ ಅದೇ
ಾತುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
2 ‡ಆ
ಭದ್ರ ಪಡಿಸುವವು.
ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ, §ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
1

3 ನಿಜ ಾದ
ಸುನ್ನತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನ
ಾಡುವವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ.
ಸುನ್ನತಿಯವರು
ಾರೆಂದರೆ, *ದೇವ ಾತ್ಮ ನಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಆ ಾಧಿಸುವವರೂ, †ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಹಷರ್ಗೊಳು್ಳವವರೂ, ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರುವ ‡ ಾವುಗಳೇ.
4

*

§ ಾ ಾದರೋ ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದಕೂ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿದೆ.
ಬೇರೆ
ಾವ ಾದರೂ ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬಹುದೆಂದು
ೕಚಿಸುವು ಾದರೆ
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ರೋ

ಾ. 2:29

§

*

†

. 1:2

2:20 1 ಕೊರಿ 16:10
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*ಹುಟಿ್ಟದ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಾಗೆ
ೕಚಿಸಬಹುದು.
ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು, † ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವನು, ‡ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದವನು,
§ಇಬಿ್ರ ಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಇಬಿ್ರ ಯನು, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಗಳ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ * ಾನು ಫರಿ ಾಯನು,
6 †ಮ ಾಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿದರೆ
ಾನು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಸಭೆಯ ಹಿಂಸಕನು, ‡ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ
5

ನೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ. 7 ಆದರೆ, §ನನಗೆ ಾಭ ಾಗಿದ್ದಂಥವುಗಳನು್ನ *ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ನಿಮಿತ್ತ ನಷ್ಟವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಇಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲದೆ, †ನನ್ನ ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವನ್ನರಿಯುವುದೇ ಅತಿ
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿದು ‡ ಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಷ್ಟವೆಂದೆಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಸವೆಂದೆಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಇದರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡು, §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಫಲ ಾಗಿರುವ ಸ್ವನೀತಿಯನ್ನಲ್ಲ, *ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವುದರಿಂದ
ದೊರಕುವಂಥ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಾರದಿಂದ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ನೀತಿಯನೆ್ನೕ
ಹೊಂದಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ. 10 †ಆತನನೂ್ನ ‡ಆತನ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ,
§ಆತನ ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವ ಪದವಿಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆತನಂತೆ ರೂ ಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. 11 ಹೀ ಾದರೆ *ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಆಗುವ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಅನುಭವ ನನಗೂ ಆದೀತು.

ಬಿರುದಿ ಾಗಿ ಓಟ
ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಾನಿದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಪಡಕೊಂಡು †ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಗೆ ಬಂದವನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾನು
ಾವುದನು್ನ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವು ನನ್ನ ನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನೋ ಅದನು್ನ
ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 13 ಸಹೋದರರೇ, ಾನಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೆಂದು
ನನ್ನ ನು್ನ ಈ ವರೆಗೂ ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು, ಾನು ‡ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ
12

ಮುಂದಿನವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎದೆಬೊಗಿ್ಗದವ ಾಗಿ, 14 ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ §ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ *ಬಿರುದನು್ನ ಹೊಂದುವ ಗುರಿಯನು್ನ ತಲುಪಲೆಂದು ಓಡು ಾ್ತ

ಇದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ †ಪ್ರ ವೀಣ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. ಮತು್ತ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು. 16 ಅಂತೂ, ‡ ಾವು ಾವ ಸೂತ್ರ ವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಇಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೆ ಬಂದೆ ೕ ಅದನೆ್ನೕ

ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆ
ೕಣ.
17 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ §ನನ್ನ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ
ಾವು
ತೋರಿಸಿದ
ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18
ಾಕೆಂದರೆ
*ಅನೇಕರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಾರಿ ಹೇಳಿದೆನು, ಈಗಲೂ †ಅಳು ಾ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 ‡ ಾಶನವೇ ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥ, ಹೊಟೆ್ಟಯೇ
ಅವರ ದೇವರು, § ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ, *ಅವರು ಪ್ರ ಪಂಚದ ಾಯರ್ಗಳ
ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವವರು. 20 † ಾ ಾದರೋ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರ ಜೆಗಳು, ‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
*
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ಕೊರಿ 9:24, ಕೊಲೊ 2:18
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†

†

‡

3:5 2 ಕೊರಿ 11:22
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ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ.
ಆತನು §ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತನಗೆ
ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವ *ಪ ಾಕ್ರ ಮವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ †ದೀ ಾವಸೆ್ಥಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ
‡ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇಹದಂತೆ ರೂ ಾಂತರಪಡಿಸುವನು.
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ಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಅತಿ ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಾಗೂ ಆಪ್ತರೇ, ನನಗೆ *ಸಂತೋಷವೂ ಕಿರೀಟವೂ
ಆಗಿರುವವರೇ, ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ †ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ, ಪಿ್ರ ಯರೇ.
1 ಹೀಗಿರ

ಉತೆ್ತೕಜನದ ಾತುಗಳು
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ‡ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ ಎಂದು ಯು ದ್ಯಳನೂ್ನ
ಾಗೂ ಸಂತುಕೆಯನೂ್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ನನ್ನ ನಿಜ ಾದ
ತೆ ಸೇವಕನೇ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಕೆ್ಲೕಮೆನ್್ಸ ಮುಂ ಾದ ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸದವರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ನನ್ನ
ತೆ
§
ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟವರು. ಅವರವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿವೆ.
2

4

*

ಾ ಾಗಲೂ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ ಎಂದು ಪುನಃ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ
ಸೈ ರಣೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿ, †ಕತರ್ನು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ‡ ಾವ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿಯೂ
ಚಿಂತೆ ಾಡದೆ §ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ವಿ ಾಪನೆಗಳನೂ್ನ

ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ. 7 *ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಗ್ರ ಹಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರುವ
†ದೇವರ ಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನೂ್ನ,
ೕಚನೆಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವುದು.
8 ಕಡೆಯ ಾಗಿ, ಸಹೋದರರೇ,
ಾವುದು ಸತ್ಯ ವೂ, ಾನ್ಯ ವೂ, ಾ್ಯಯವೂ, ಶುದ್ಧವೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಕರವೂ,
ಮನೋಹರವೂ ಆಗಿದೆ
ೕ,
ಾವುದು ಸದು್ಗಣ ಾಗಿದೆ
ೕ,
ಾವುದು ಕೀತಿರ್ಗೆ
ೕಗ್ಯ ೕ,
9
‡
ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವವ ಾಗಿರಿ.
ನೀವು
ಾವುದನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೋ,
ಮತು್ತ § ಾವುದನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿ ಕಂಡಿರುವಿರೋ ಅದನೆ್ನೕ
ಾಡು ಾ್ತ ಬನಿ್ನರಿ. ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ
* ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.
ಅವರು ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಕೃ ತಜ್ಞತೆ
†ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ಾಳಜಿಯು ಇಷು್ಟ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಚಿಗುರಿದಕೆ್ಕ
ಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಂಥ
ೕಚನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ
ದಲೇ
ಇದಿ್ದದ್ದರೂ, ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಸಂದಭರ್ ಒದಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಗಳ
ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ,್ಲ
ಾನಂತೂ ಇದ್ದ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ‡ಸಂತೃ ಪ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
10

ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಬಡವ ಾಗಿರಲೂ ಬಲೆ್ಲ ನು, ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲೂ ಬಲೆ್ಲ ನು.
ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ, §ಹಸಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾದರೂ, *ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವ ಾದರೂ

ಾನು

ಾವ
†ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವವನ
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ‡ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ
13

ತರದ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವವ ಾದರೂ ಅದರ ಗುಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಮು ಾಂತರ ಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 14
15 ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರೇ,
ಸಹ ಾಗಿಗ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು.
§

3:21 1 ಕೊರಿ 15:28

8:29

†

*

*

4:1 ಫಿಲಿ. 1:4, 2:16

4:5 1 ಕೊರಿ 16:23,

†

†

ಾಕೋಬ. 5:8

9, ಯೆ ಾ 26:3, ಕೊಲೊ 3:15,
15:33

3:21 ಎಫೆ 1:19

*

3:21 1 ಕೊರಿ 15:43-53

4:1 ಫಿಲಿ. 1:27

‡

ೕ ಾ 14:27

4:10 2 ಕೊರಿ 11:9, ಫಿಲಿ. 2:30

2 ಕೊರಿ 11:27

†

4:12 2 ಕೊರಿ 11:9

†

‡

4:2 ಫಿಲಿ. 2:2

4:6 ಮ ಾ್ತ 6:25

‡ 4:9
‡ 4:11

§

1 ಥೆಸ. 4:1
1 ತಿ

4:6

§

‡
§

ಾನು

ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

3:21 ಫಿಲಿ. 3:10, ಕೊಲೊ 3:4, ರೋ
4:3 ಲೂಕ 10:20

ಾ. 16:3

*

4:9 ಫಿಲಿ. 3:17

4:7 ಎಫೆ 3:19

*

. 6:6-8, 2 ಕೊರಿ 9:8, ಇಬಿ್ರ. 13:5

4:13 2 ಕೊರಿ 12:9, ಎಫೆ 3:16, 1 ತಿ

. 1:12

*

‡

†

4:7 ವ.

4:9 ಫಿಲಿ. 4:7, ರೋ

§

ಾ.

4:4 ಫಿಲಿ. 3:1

ಾ.

4:12 1 ಕೊರಿ 4:11,

4:14 ಫಿಲಿ. 1:7
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ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ, ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋ ಾಗ §ಕೊಡುವ, ಕೊಳು್ಳವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ಸಭೆಯೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೂ ಬಲಿ್ಲರಿ.
16 ಾನು ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೂ ನೀವು ಒಂದೆರಡು
ಾರಿ ನನ್ನ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ
17 * ಾನು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೊಟು್ಟಕಳುಹಿಸಿದಿರ ಾ್ಲ.
ಾನವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ,

†ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಸಮೃ ದಿ್ಧಯುಂಟಾಗುವ ಫಲವನೆ್ನೕ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಬೇ ಾದದೆ್ದ ಾ್ಲ ನನಗುಂಟು,
ಸಮೃ ದಿ್ಧಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ‡ಎಪ ್ರ ದೀತನ ಕೈ ಯಿಂದ ನೀವು ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ನನಗೆ ತಲುಪ ಾಗಿ
ಾನು ತುಂಬಿತುಳುಕಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ §ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದು್ದ, *ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯೇ,
†ನನ್ನ ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾವದ ‡ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕೊರತೆಗಳನೂ್ನ ನೀಗಿಸುವನು. 20 §ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞವೇ.

19

ವಂದನೆಗಳು

ಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ. *ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಸಹೋದರರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತರೆ. 22 †ಇಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಂದಿಸು ಾ್ತರೆ.
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಕೈ ಸರನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
23 ‡ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
21 ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ತಿ

§

4:15 2 ಕೊರಿ 11:8-9

13:16

§

*

*

4:18 ಆದಿ 8:21

4:20 ಗ ಾ. 1:5, ರೋ

4:17 2 ಕೊರಿ 9:5

†

ಾ. 11:36

†

4:17 ರೋ

4:19 ಕೀತರ್ 23:1, 2 ಕೊರಿ 9:8

*

4:21 ಗ ಾ. 1:2

†

ಾ. 1:13

‡

‡

4:19 ರೋ

4:18 ಫಿಲಿ. 2:25

4:22 2 ಕೊರಿ 13:13

§

4:18 ಇಬಿ್ರ.

ಾ. 2:4, 9:23, 10:12, ಎಫೆ 1:7,18,

‡

4:23 ರೋ
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯು ೌಲನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಪತಿ್ರಕೆ ಾಗಿದೆ (1:1). ಆದಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ, ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ
ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ೌಲನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಭೆಯು ೌಲನಿಂದ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟರಲಿಲ್ಲ.
ೌಲನ
ತೆಕೆಲಸದವರು, ಾ್ರ ಯಶಃ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಎಪಫ್ರ ನೆಂಬವನು ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲ
ದಲು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿರಬಹುದು (4:12,13). ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧಕರು ಅನ್ಯ ಾದ, ಹೊಸ ಾದ ಸಿ ಾ್ಧಂತದೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೊಸೆ್ಸ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನ್ಯ ಧಮರ್ದ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದ ತತ್ತ ್ವ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬೆರಕೆ ಾಡಿದರು. ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ
ಮೇ ಾಗಿರುವನೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ೌಲನು ಈ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದನು.
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಕೇಂದಿ್ರ ತ
ಪತಿ್ರಕೆಯೆಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿರ ಾ್ಸ ಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ನ ಆತನ
ದಲನೆಯ
ಬರೆದಿರಬಹುದು.

ಸೆರೆ ಾಸದ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ೌಲನು

ಇದನು್ನ

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ,
“ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ
ಾಗು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಹೋದರರಿಗೆ” (1:1-2),
ಎಫೆಸದಿಂದ ನೂರು ಮೈ ಲುಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಒಳ ಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಂದರೆ ಲಿಕಸ್ ಕಣಿವೆಯ
ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆ. ಅ ಸ್ತಲನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ (1:4; 2:1).
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅ ಾಯ ಾರಿ ದುಪರ್ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು, ಸವರ್ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ
ಮೇಲಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಂಪೂಣರ್, ನೇರ ಮತು್ತ ನಿರಂತರ ಾದ ಪರ ಾಧಿಪತ್ಯ ವನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ
ದುಪರ್ದೇಶದ ಸಮಸೆ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು (1:15; 3:4), ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಾ್ಲ ಸ ೕರ್ನ್ನತನು ಎಂಬ
ದೃ ಷಿ ್ಟಕೋನದೊಟಿ್ಟ ಗೆ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಓದುಗರನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸಲು (3:5; 4:6) ಮತು್ತ
ಸಭೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರ ಮಬದ್ಧ ಾದ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಗೆಯೇ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ
ಬೆದರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಿ್ಥರತೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು
ೌಲನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು (2:2-5).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪರ ಾಧಿಪತ್ಯ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ೌಲನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತು್ತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ — 1:1-14
2. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ವ್ಯಕಿ್ತತ ್ವದ ಕುರಿತು ೌಲನ ಸಿ ಾ್ಧಂತ — 1:15-23
3. ದೇವರ
ೕಜನೆ ಮತು್ತ ಉದೆ್ದೕಶಗಳಲಿ್ಲ ೌಲನ ಾಗ — 1:24-2:5
4. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ — 2:6-15
5. ಧಮರ್ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
ಡು್ಡವ ೌಲನ ಪ್ರ ತಿಭಟನೆ — 2:16-3:4

ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ 1:1
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ 1:16

6. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಸ ಮನುಷ ್ಯ ನ ವಿವರಣೆ — 3:5-25
7. ಪ್ರ ಶಂಸೆ ಮತು್ತ ಅಂತಿಮ ವಂದನೆ — 4:1-18
ಪೀಠಿಕೆ
*ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ †ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವ
ೌಲನೂ ಮತು್ತ
‡ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನು, 2 ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ §ದೇವಜನರಿಗೆ
ಾಗು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
*ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, †ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಕೃ ಪೆಯೂ ಮತು್ತ ಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
1

ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ‡ ಾವು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. 4 ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆ
ಾಗು ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 5 §ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
3

ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಾದಿರಿಸಿರುವ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಕುರಿತು ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ನೀವು
ದಲೇ
ಕೇಳಿದಿ್ದರಿ. 6 ನೀವು ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದ ಆ ಸು ಾತೆರ್ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ *ಫಲಕೊಟ್ಟಂತೆ †ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಫಲಕೊಟು್ಟ ವೃ ದಿ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದೆ. 7 ಈ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕನೂ, ನಮ್ಮ ಪಿ್ರ ಯ
ತೆಸೇವಕನೂ ಆದ ‡ಎಪಫ್ರ ನಿಂದ ನೀವು
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 8 §ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ವಿಷಯವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನು ಆತನೇ.

9 ಹೀಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಕುರಿತು
ಾವು ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
* ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ, ನೀವು ಸಕಲ ಆತಿ್ಮೕಕ ಗ್ರ ಹಿಕೆಯಿಂದಲೂ † ಾನದಿಂದಲೂ ದೇವರ
ಚಿತ್ತದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 10 ‡ಕತರ್ನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಕೊಡು ಾ್ತ
ಎ ಾ್ಲ

ನೀವು

ದೈ ವ ಾನದಲಿ್ಲ

ೕಗ್ಯ ಾಗಿ
ವೃ ದಿ್ಧ

§ಸಕಲ

ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ,

*ಫಲವನು್ನ

ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ

11 †ಆತನ ಮಹಿ ಾ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ
‡
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ, ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ
12
§ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲರುವ
ದೇವಭಕ್ತರಿ ಾಗಿ
ಾಧ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ

ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ,

ಾಮಥ್ಯ ರ್ದಲಿ್ಲ ಬಲಹೊಂದಿ,

ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಗ್ಯರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 13 ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಂಧ ಾರದ ಅಧಿಪತ್ಯ ದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ *ಪಿ್ರ ಯ ಕು ಾರನ † ಾ ಾ್ರ ಜ ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು. 14 ‡ಈ
ಕು

ಾರನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಮಗೆ ವಿ

ೕಚನೆ

ಾಯಿತು.

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಉತ್ಕ ೃ ಷ ್ಟತೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು §ಅದೃ ಶ್ಯ ಾದ ದೇವರ *ಪ್ರ ತಿರೂಪನೂ,

ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಾ್ಲ †ಜೇಷ್ಠಪುತ್ರ ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೃ ಶ್ಯ ಅದೃ ಶ್ಯ ಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಸಿಂ ಾಸನಗ ಾಗಲಿ, ‡ಪ್ರ ಭುತ್ವ ಗ ಾಗಲಿ,

15
16

*

1:1 1 ಕೊರಿ 1:1

1:1

*

†

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1

1:2 ನಂಬುವವ ಾದ

†

‡

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1; ಕೊಲೊ 1:1; ಫಿಲೆ. 1; ಇಬಿ್ರ. 13:23

1:2 ರೋ

4:8; 1 ಪೇತ್ರ. 1:4; ಕೊಲೊ 1:23; ಅ. ಕೃ. 23:6

*

ಾ. 1:7; ಎಫೆ 1:2
1:6

‡

§

1:3 ಎಫೆ 1:15, 16; ಫಿಲಿ. 4:5

ೕ ಾ 15:5-16; ಫಿಲಿ. 1:11

†

1:2 ಎಫೆ 1:1; ಫಿಲಿ.

§

1:5 2 ತಿ

.

1:6 ಕೊಲೊ 1:23; ಕೀತರ್ 98:3;

‡ 1:7 ಕೊಲೊ 4:12; ಫಿಲೆ. 23 § 1:8 ರೋ ಾ. 15:30 * 1:9 2 ಥೆಸ. 1:11 † 1:9 ಕೊಲೊ 4:5;
‡ 1:10 ಎಫೆ 1:17 § 1:10 2 ಕೊರಿ 5:9; ಎಫೆ 5:10 * 1:10 ಎಫೆ 4:1 † 1:11 ಎಫೆ 3:6,17 ‡ 1:11
§ 1:12 ಅ. ಕೃ. 26:18 * 1:13 ಎಫೆ 1:6 † 1:13 2 ಪೇತ್ರ. 1:11 ‡ 1:14 ಎಫೆ 1:7 § 1:15 1
ಎಫೆ 4:2
* 1:15 2 ಕೊರಿ 4:4 † 1:15 ಕೀತರ್ 89:27; ಾ. 8:24-31; ರೋ ಾ. 8:29 ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ತಿ
1:17
ಮ ಾ್ತ 24:14
ಎಫೆ 1:8

‡

1:16 ಎಫೆ 1:21

ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ 1:17
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ದೊರೆತನಗ ಾಗಲಿ, ಅಧಿ ಾರಗ ಾಗಲಿ ಆತನಿಂದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟ್ಟವು. §ಸವರ್ವೂ ಆತನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು. 17 *ಆತನು ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ
ದಲು ಇ ಾ್ದತನು, ಆತನಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತವು
ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ‡ಆತನೇ ಆದಿಸಂಭೂತನು,
ದಲಿಗ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ § ದಲು ಎದು್ದ ಬಂದವನು ಆತನೇ.

ಒಂ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದ.

18 †ಸಭೆಯೆಂಬ

ದೇಹಕೆ್ಕ ಆತನು ತಲೆ

ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲ ಆತನು
19 ಏಕೆಂದರೆ *ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 20 ಮತು್ತ ಆತನು
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ † ಾನು ಸ ಾ ಾನವನು್ನಂಟು ಾಡಿ, ‡ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ತನ್ನ ಕು ಾರನ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರು
ಇಚಿ್ಛ ಸಿದನು.
21 ಇದಲ್ಲದೆ §ನೀವು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರು ನಿಮ್ಮ *ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದಲೂ ದೆ್ವೕಷಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳೂ ಆಗಿದಿ್ದರಿ. 22 ಈಗ ಾದರೋ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ †ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾರೀರಿಕ
ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸಂ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ‡ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ §ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ

*ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸವರ್ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೂ ಾರಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮತು್ತ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ
ಸು ಾತೆರ್ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ †ನಿರೀ ಯಿಂದ ಕದಲಿಹೋಗದಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ಇದೇ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

23

ಸಭೆ ಾಗಿ ೌಲನ ಸೇವೆ
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಾತನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೊರತೆ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಆತನ *ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೋಸ್ಕರ ಾನು ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ

24

§

ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ
ೕಜನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಾಗಿ † ಾನು
‡
ಸಭೆಗೆ ಸೇವಕ ಾದೆನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 26 §ಈ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ,
ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಮರೆ ಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 27 *ಈ ಮಮರ್ದ ಮಹಿ ಾತಿಶಯವು ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ †ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಕೆ್ಕ
ದೇವರು ಇಚಿ್ಛ ಸಿದನು. ಈ ಮಮರ್ವು ಏನೆಂದರೆ ಮಹಿಮೆಯ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

28

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದೇ.

25

ಾರುತ್ತಲಿದೆ್ದೕವೆ, ಸಕಲರಿಗೂ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳು ಾ್ತ, ಸವರ್ರಿಗೂ
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ §ಪ್ರ ವೀಣರ ಾ್ನ ಗಿ

ಾವು ಆತನನು್ನ

ಪೂಣರ್ ಾನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ,
*ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 29 †ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ಾಧಿಸುವ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಇದಕೊ್ಕಸ ್ಕರವೇ
ಶ್ರ ಮಿಸಿ ‡ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
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1

ನಿಮ ಾಗಿಯೂ, ಲ ದಿಕೀಯದವರಿ ಾಗಿಯೂ
ಾಗೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ನೋಡದಿರುವವರೆಲ್ಲರಿ ಾಗಿಯೂ, 2 ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳು ಉತೆ್ತೕಜನಗೊಂಡು, *ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
§

1:16

ಪ್ರಕ 3:14
ಎಫೆ 2:14

‡
‡

*
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ದೇವರ ಮಮರ್ವನು್ನ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಮೂಲಕ ಬರುವ
ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ .
ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು †ಎಷು್ಟ

ನಿಶ್ಚಯ ಾದ

ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 3
ಮತು್ತ ವಿವೇಕದ ಸವರ್ಸಂಪತು್ತ ಅಡಗಿದೆ. 4
ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 5 §

‡ಈ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲಯೇ ಾನ
ಲಿಸುವ ಾತುಗಳಿಂದ

ಾನು ಶರೀರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮ ನಿಂದ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ *ನೀವು ಕ್ರ ಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಮತು್ತ †ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿಜ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು
‡ನೀವು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆತನಲಿ್ಲದ್ದವ ಾಗಿ ಾಳಿರಿ. 7 §ಆತನಲಿ್ಲ
ಬೇರೂರಿಕೊಂಡು, ಆತನಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಮತು್ತ *ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವವ ಾಗಿರಿ.
8 †
ೕಸಕರ ಾದ ಮತು್ತ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ತತ್ವ ಾನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ
ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
6

ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. ಇವುಗಳು ‡ಮನುಷ ್ಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ § ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ
ಮೂಲ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳೇ ಹೊರತು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗಲ್ಲ. 9 ದೇವರ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು
*ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ, 10 †ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ದೊರೆತನಗಳಿಗೂ ಾಗೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ತಲೆ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ಆತನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡೇ ನೀವು ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
11 ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈ ಯಿಂದ
ಾಡ ಾಗದಂತಹ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸುನ್ನತಿಯು ಾರೀರಿಕ ಾದ § ಾಪಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದೇ. 12 *ನೀವು ದೀ ಾ ಾ್ನ ನದಲಿ್ಲ

ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ಮತು್ತ †ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಎದು್ದ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಿಂದಲೂ
ಾಗೂ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಶರೀರ ಾವದಿಂದಲೂ ‡ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
§ದೇವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14 *ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡಿದಂಥ ಆ ಾರೂಪ ಾಗಿದ್ದಂಥ ಪತ್ರ ವನು್ನ ತೊಡೆದು ಾಕಿ ಅದನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂ ಾಗಿ
ಾಡಿದನು. 15 ಆತನು ದೊರೆತನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಗಳನೂ್ನ
†ನಿ ಾಯುಧರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ, ತನ್ನ ‡ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಜಯಿಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು.
16 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, §ಅನ್ನ ಾನಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅಥ ಾ *ಹಬ್ಬ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ
ಾಗೂ
ಸಬ್ಬತು್ತ ಎಂಬಿವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ಾರೂ ನಿಣರ್ಯಿಸದಿರಲಿ.
17

‡ಇವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳ

ಾಯೆ

ಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ.
ಾ್ಯ ದೀನತೆಯನು್ನ ಅಪೇ ಸಿ ದೇವದೂತರ ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದು್ದ, *ದಶರ್ನಗ ಾದವೆಂದು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು, † ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಬುದಿ್ಧಯಿಂ ಾಗಿ, ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ
ದೊರಕಿರುವ ‡ಬಿರುದನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿರಿ. 19 ಇಂಥವನು §ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ
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2:5 1 ಕೊರಿ 14:40

1:14

†

‡

2:10 ಎಫೆ 1:21-22

14:5;
13:7

‡

ಾಕರ್ 2:28

†

2:15 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ

†

2:18 ರೋ
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2:6 ಕೊಲೊ 1:10; 1 ಥೆಸ. 4:2

2:8 ಮ ಾ್ತ 15:2

‡

ಅ. ಕೃ. 2:24; 1 ಕೊರಿ 6:14; ಎಫೆ 1:19
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ತಲೆ
ಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ತಲೆಯಿಂದಲೇ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಕೀಲುನರಗಳ
ಮೂಲಕ ಬೇ ಾದ
ೕಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಒಂ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹ ಾಗಿ, ದೇವರು ಕೊಡುವ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯಿಂದ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ.
20
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ಪ್ರ ಥಮಬೋಧನೆಯ
ಾಲಿಗೆ ನೀವು *ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
†ಇನೂ್ನ ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾಗಿ ಬದುಕುವವರಂತೆ ಮನುಷ ್ಯಕಲಿ್ಪತ ಆ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, 21-22 ‡“ಇದನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಡ, ಇದರ ರುಚಿನೋಡಬೇಡ, ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ”
ಎನು್ನವ §ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವುದೇತಕೆ್ಕ? ಈ ಾನವ ಆ ಗಳೂ ಾಗೂ ಬೋಧನೆಗಳೂ
ಉಪ
ೕಗದಿಂದ ಾಶ ಾಗುವ *ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿದೆ. 23 ಇಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು
ಮನುಷ ್ಯಕಲಿ್ಪತ ಾದ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಲೂ, †ಕಪಟದೀನತೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ದೇಹದಂಡನೆಯಿಂದಲೂ
ಾನವುಳ್ಳದೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಾರೀರಿಕ ಇಚೆ್ಛ ಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರ ಸುವಲಿ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ ‡
ಪ್ರ
ೕಜನವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಾವ

3

ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
ಎಫೆ 4:17-6:9
1 *ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವು ಾದರೆ †ಮೇಲಿನವುಗಳನೆ್ನೕ ಹುಡುಕಿರಿ,
‡ಅಲಿ್ಲ
2
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲ,
§ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸಿರಿ. 3 * ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸತು್ತ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗಿದೆ. 4 ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು †ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನೀವು ಸಹ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ‡ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವಿರಿ.
5 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ೌಕಿಕ §ಆಸೆಗಳು ಅಂದರೆ, *ಜಾರತ್ವ, ಅಶುದ್ಧತ ,್ವ † ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ,
ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿ ಾಷೆ ಮತು್ತ ‡ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೆ ಸಮ ಾಗಿರುವ ದು ಾಶೆ ಇಂಥವುಗಳನು್ನ § ಾಯಿಸಿರಿ.
6 *ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 7 †ಹಿಂದೆ
ನೀವು ಸಹ ಅಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 8 ಆದರೆ ‡ಈಗ ಾದರೋ

ಕೊ್ರ ೕಧ, ಕೋಪ, ಮತ್ಸರ, ದೂಷಣೆ ಮತು್ತ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ದು ಾರ್ಷೆ ಇವುಗಳನು್ನ
9 §ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸು ಾ್ಳಡಬೇಡಿರಿ,
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು *ಹಿಂದಿನಸ್ವ ಾವವನು್ನ
10 ‡ಈ
ಅದರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗ ಂದಿಗೆ ತೆಗೆದು ಾಕಿ †ನೂತನಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ.

ನೂತನ ಸ್ವ ಾವವು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅದು ನೂತನ ಾಗು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ.
11 §ಈ
ಾನದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರ ೕಕನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, *ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಾಗರಿಕ, ಅ ಾಗರಿಕನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ,
ಾಸನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಆದರ ಬದ ಾಗಿ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ಸಮಸ್ತವೂ ಾಗೂ ಸಮಸ್ತರಲಿ್ಲಯೂ
*
§

‡ 2:21-22 ವ. 16; 1 ತಿ . 4:3; ಮ ಾ್ತ 15:1-20; ಾಕರ್ 7:1-23
*
2:21-22 ಯೆ ಾ 29:13; ಮ ಾ್ತ 15:9
2:21-22 1 ಕೊರಿ 6:13 † 2:23 ವ. 18 ‡ 2:23 1 ತಿ . 4:8 * 3:1
†
‡
§ 3:2 ಮ ಾ್ತ 16:23; ರೋ ಾ. 8:5; ಫಿಲಿ. 3:19 * 3:3
ಕೊಲೊ 2:12
3:1 ಫಿಲಿ. 3:14
3:1 ಎಫೆ 1:20
†
ಕೊಲೊ 2:20; ರೋ ಾ. 6:2
3:4 ಫಿಲಿ. 3:21; 1 ಪೇತ್ರ 1:7,3; 1
ೕ ಾ 2:28; 3:2 ‡ 3:4 1 ಕೊರಿ 15:43 § 3:5
*
†
‡
§ 3:5 ರೋ ಾ. 8:13; ಗ ಾ. 5:24
ಅಂಗಗಳು
3:5 ಎಫೆ 56:3-5
3:5 ರೋ ಾ. 1:26
3:5 ಎಫೆ 5:6
* 3:6 ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫೆ 5:6 † 3:7 ಎಫೆ 2:2,11 ‡ 3:8 ಎಫೆ
§ 3:9 ಾಜ 19:11; ಎಫೆ 4:25 * 3:9 ರೋ ಾ. 6:6; ಎಫೆ 4:22 † 3:9 ರೋ ಾ. 6:4 ‡ 3:10
4:22,29,31
* 3:11 ಗ ಾ. 5:6 † 3:11 ಎಫೆ 1:23
ರೋ ಾ. 8:29; 12:2 § 3:11 ರೋ ಾ. 10:12; 1 ಕೊರಿ 12:13
2:20 ರೋ

ಾ. 6:4

†

2:20 ಗ ಾ. 4:9

ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ 3:12

1694
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ಇರು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ‡ಆರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಾಗೂ ಪಿ್ರ ಯರೂ
§
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಕರ, ದಯೆ, *ದೀನತೆ, ಾತಿ್ವಕತ್ವ ಮತು್ತ ಸಹನೆ ಎಂಬ ಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
12 ಹೀಗಿರ

ಾರಿ ಾದರೂ †ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣವಿದ್ದರೂ, ತಪು ್ಪಹೊರಿಸದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ‡ಕತರ್ನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.
14 ಇವೆಲ್ಲಕಿ ್ಕಂತ ಮಿಗಿ ಾಗಿ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯ ಬಂಧ ಾಗಿರುವ §ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 *ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
13

ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸೈ ರಿಸಿಕೊಂಡು

ಾ ಾನದಲಿ್ಲ †ಏಕ ದೇಹ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು
‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಮೃ ದಿ್ಧ ಾಗಿ
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಿರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
ಾಸಿಸಲಿ.
ಸಕಲ ಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪದೇಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
§ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಸು್ತತಿಪದಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ ಗೀತೆಗಳಿಂದಲೂ ಾಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಸ

ಾ ಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಆಳಲಿ. ಇದೇ ಸ

16

ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೂ ಾಡಿರಿ. 17 ನೀವು ನುಡಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ನಡೆಯಿಂ ಾಗಲಿ
ಏನೇ ಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಿಗೆ *ಆತನ ಮೂಲಕ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ್ತಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮಗಳು
†ಸತಿಯರೇ, ಕತರ್ನಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
19 ಗಂಡಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬೇಡಿರಿ.
20 ಮಕ್ಕಳೇ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ,
ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕತರ್ನ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ. 21 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೆಣಕಿ ಅವರನು್ನ ಮನಗುಂದಿಸಿಬೇಡಿರಿ.
22
ಾಸರೇ, ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ,
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವರು
ಾಡುವ
ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾತ್ರ
ಕೆಲಸ ಾಡದೆ, ಕತರ್ನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಹೃ ದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ. 23 ನೀವು
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರೋ ಅದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ಾಡದೇ ‡ಕತರ್ನಿಗೋಸ್ಕರವೇ
18

ಾಡಿರಿ. 24 ಕತರ್ನಿಂದ ಾಧ್ಯ ತೆಯೆಂಬ §ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ *ಸೇವಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. 25 ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವವನು ಾನು ಾಡಿದ
ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನಷೆ್ಟ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಂದು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ

4

1

ಯಜ ಾನರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಯಜ
ಾಸರೊಂದಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ವತಿರ್ಸಿರಿ.
2

ಾನನೊಬ್ಬ ನಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ

ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು ಉತೆ್ತೕಜನ
* ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ

ಾಡುವವ ಾಗಿ, ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮಮರ್ವನು್ನ ಅಂದರೆ ಸು ಾರ್ತೆಯನು್ನ ಾವು ಾರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದು ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. ಈ ಸು ಾರ್ತೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ † ಾನು
3

ಾನು ಆ ‡ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ
ಸಮಯವನು್ನ ಸದುಪ
ೕಗಿಸಿಕೊಂಡು §ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ * ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ

ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ.
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.

‡

3:12 ರೋ

ಎಫೆ 4:32
5:19

*

§

4:5

§

ಾ. 8:33

3:14 ಎಫೆ 5:2

3:17 ಎಫೆ 5:20

1 ಕೊರಿ 7:22

§

5

4

*

3:12 ಫಿಲಿ. 2:1; ಎಫೆ 4:32

†

*

3:15 ಫಿಲಿ. 4:7

*

*

3:12 ಎಫೆ 4:12

3:15 ಎಫೆ 2:16

3:18 ಕೊಲೊ 3:18, 4:1; ಎಫೆ 5:22

4:2 ವ. 2-4; ಎಫೆ 6:18-20

ಾಕರ್ 4:11

†

4:5 ಎಫೆ 5:15-17

†

‡

‡

†
3:16

3:23 ಫಿಲೆ. 16

3:13

§

4:3 ಕೊಲೊ 4:18; ಎಫೆ 6:20; ಫಿಲಿ. 1:7

ಾಕರ್ 11:25

ೕ ಾ 15:3

§

3:24 ಎಫೆ 6:8

‡

4:4 ರೋ

‡

3:13

3:16 ಎಫೆ

*

3:24

ಾ. 16:25
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ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾಷಣೆಯು
†ರುಚಿಕರ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ‡ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರ ತಿ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
6
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ಾ ಾಗಲೂ ಕೃ ಪೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ, ಉಪಿ್ಪ ನಂತೆ

ಬ್ಬರಿಗೂ

ಾ ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಹೇಳಬೇಕು

ವಂದನೆಗಳು ಾಗೂ ಕಡೆ ಾತುಗಳು
ಸಹೋದರನೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕನೂ ಮತು್ತ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ತೆಯ ಾಸನೂ ಆಗಿರುವ
ತುಖಿಕನು ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 8 ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ,
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಉರಿದುಂಬಿಸುವಂತೆ, 9 ಅವನನು್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಮತು್ತ* ಪಿ್ರ ಯ
7 §ಪಿ್ರ ಯ

ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನೇ ಆದ †ಓನೇಸಿಮನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು
ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.
10 ನನ್ನ
ತೆ ಸೆರೆಯವ ಾದ ‡ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನೂ ಮತು್ತ § ಾನರ್ಬನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿರುವ
ಾಕರ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. *ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. 11 ಯುಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. †ಸುನ್ನತಿಯವರೊಳಗೆ ಇವರು ಾತ್ರ ವೇ ದೇವರ ಾಜ್ಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ತೆಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,
ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಆದರಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. 12 ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಾಸ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವ ಾದ
‡ಎಪಫ್ರ ನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ನೀವು §ಪ್ರ ವೀಣ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಚಿತ್ತದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್
ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
13 ಇವನು ನಿಮ ಾಗಿಯೂ, ಲ
ದಿಕೀಯದವರಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿ ಾ ೕಲಿಯದವರಿ ಾಗಿಯೂ
ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸ ಪಡು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ಾ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಪಿ್ರ ಯ ವೈ ದ ್ಯ ಾಗಿರುವ *ಲೂಕನು
ಮತು್ತ †ದೇಮನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 15 ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮತು್ತ
ನುಂಫಳಿಗೂ ಾಗೂ ಆಕೆಯ ‡ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆ ಹೇಳಿರಿ.
16

ಮತು್ತ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಓದಿದ ತರು ಾಯ ಲ

ದಿಕೀಯದವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದನು್ನ ಓದಿಸಿರಿ
17 §ಅಖಿರ್ಪ್ಪ ನಿಗೆ,

ದಿಕೀಯದಿಂದ ತರಿಸಿ ನೀವೂ ಓದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರ ವನು್ನ ಲ

“ನೀನು ಕತರ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು” ಹೇಳಿರಿ. 18 *ಇದು
ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದಲೇ ಬರೆದ ವಂದನೆ. † ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ‡ಕೃ ಪೆಯು ನಿ

†
‡

4:6 ಉ ಾ್ಪ ಗಿಯೂ

4:6 1 ಪೇತ್ರ 3:15

4:10 ಅ. ಕೃ. 19:29; 20:4; 7:2; ಫಿಲೆ. 24

11:2
ತಿ

‡

್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.

‡

4:12 ಕೊಲೊ 1:7; ಫಿಲೆ. 23

. 4:10; ಫಿಲೆ. 24

ಕೊಲೊ 4:3; ಇಬಿ್ರ. 13:3

‡ 4:15 ರೋ
‡ 4:18 1 ತಿ

§

§ 4:7
§ 4:10

4:12 ಮ ಾ್ತ 5:48

ಾ. 16:5

§

. 6:21; 2 ತಿ

*

ವ. 7-9; ಎಫೆ 6:21-22
ಅ. ಕೃ. 15:37-39

*

4:17 ಫಿಲೆ. 2

*

4:14 2 ತಿ

*

† 4:9 ಫಿಲೆ. 10
† 4:11 ಅ. ಕೃ.
† 4:14 2
. 4:11; ಅ. ರು. 16:10
†
1 ಕೊರಿ 16:21
4:18 ಫಿಲಿ. 1:7;
4:9 ಫಿಲೆ. 16

4:10 ಅ. ಕೃ. 12:12

4:18

. 4:22; ತೀತ. 3:15; ಇಬಿ್ರ. 13:25
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1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಎರಡು ಾರಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ (1:1;
2:18). ಸೀಲ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯರು (3:2,6), ಎರಡನೆಯ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಈ ಸಭೆಯನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ ೌಲನ ಸಂಗಡಿಗ ಾಗಿದ್ದರು (ಅ.ಕೃ. 17:1-9), ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ಕೆಲವೇ
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗ ಳಗೆ ಈ
ದಲ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ನ ೌಲನ ಸೇವೆಯು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಸಹ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಸ್ಪ ಶಿರ್ಸಿತು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ
ಅನ್ಯ ಜನರು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರು, ಇದು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (1 ಥೆಸ. 1:9).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 51 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಗೆ ತನ್ನ

ದಲ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ
ದಲನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು “ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಯ”
ಸದಸ್ಯರು ಎಂದು 1 ಥೆಸ. 1:1 ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂದು
ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಹೊಸ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದವರನು್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಶೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವುದು (3:35), ದೈ ವಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದಕೆ್ಕ (4:1-12) ಮತು್ತ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪುನ ಾಗಮನಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಸತು್ತಹೋದ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಬಗೆ್ಗ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು (4:13-18), ಇನಿ್ನತರ,
ನೈ ತಿಕ ಮತು್ತ ಾ್ರ
ೕಗಿಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವುದರ ೌಲನ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಭೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಾಳಜಿ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ — 1:1-10
2. ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳ ಸಮಥರ್ನೆ — 2:1-3:13
3. ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು — 4:1-5:22
4. ಅಂತಿಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಮತು್ತ ಆಶೀ ಾರ್ದ — 5:23-28
ಪೀಠಿಕೆ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ *ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಗೆ
ೌಲ †ಸಿ ಾ್ವನ, ತಿ ಥೆಯ ಎಂಬ ಾವು ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, ‡ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ.
1

ೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
*

1:1 ಅ. ಕೃ. 17:1:

†

ಾಡಿದ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ

1:1 ಅ. ಕೃ. 15:22; 2 ಕೊರಿ 1:19; 2 ಥೆಸ. 1:1; 1 ಪೇತ್ರ 5:12:

‡

1:1 ರೋ

ಾ. 1:7; ಎಫೆ 1:2:

1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 1:2-3
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ಾವು §ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವನೂ್ನ, *ಪಿ್ರ ೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ

2-3

ಾಸವನೂ್ನ

ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೇಲಿನ ನೀವಿಟಿ್ಟರುವ ಅಚಲ ಾದ †ನಿರೀ ಯನೂ್ನ ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ‡ ಾವು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತ, ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 4 §ದೇವರಿಂದ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಸಹೋದರರೇ, *ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲವು. 5 ಾಕೆಂದರೆ
ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯು ಬರೀ ಾ ಾಗಿ ಾರದೆ ಶಕಿ್ತ
ಡನೆಯೂ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮದೊಡನೆಯೂ

ಮತು್ತ ‡ಬಹು ನಿಶ್ಚಯದೊಡನೆಯೂ ಬಂತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೂ ಬಲಿ್ಲರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ § ಾವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
*ನೀವು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದುಂಟಾದ ಆನಂದದೊಡನೆ

ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ‡ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾದಿರಿ.
7 ಹೀಗೆ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಾದರಿ ಾದಿರಿ.
8 ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮಿ್ಮಂದಲೇ ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ §
ೕಷಿತ ಾದದಲ್ಲದೆ,
ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯು *ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ
ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 9 ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೇಗೆ
ಾ್ವ ಗತಿಸಿದಿರಿ; ನೀವು †ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಸತ್ಯ

ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ 10 ಮತು್ತ ಆತನು ‡ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ, ಆ ಾಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರಲಿಕಿ್ಕರುವಂಥ ಆತನ ಕು ಾರನನು್ನ ಾದುಕುಳಿತಿರುವಿರೆಂತಲೂ ಆ ಜನರೇ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಈ ಯೇಸು
ಮುಂದೆ ಬರುವ ದೈ ವಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಪಿ್ಪ ಸು ಾತನು.

2
ೌಲನು ಥೆಸಲೊನೀಕದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಸೇವೆ
1 ಸಹೋದರರೇ, * ಾವು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ,
2 ನಮಗೆ †ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೂ ಅವ ಾನವೂ
ದಲು ಸಂಭವಿಸಿ ಾ್ತದರೂ, ಾವು
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಧೈ ಯರ್ಗೊಂಡು ಬಹು ವಿರೋಧವನು್ನ ಎದುರಿಸುವವ ಾಗಿ ‡ನಿಮಗೆ ದೇವರ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ. 3 ಾಕೆಂದರೆ §ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು *ತ ಾ್ಪದದ್ದಲ್ಲ,
†ಅಶುದ್ಧ ಾದದೂ್ದ ಅಲ್ಲ, ‡ ೕಸವೂ ಅಲ್ಲ. 4 ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಗ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಿ, §ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ *ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ †ಹೃ ದಯವನು್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂದು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 5 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಾವು
ಎಂದಿಗೂ
ಾರ ಮುಖಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ‡ದು ಾಶೆಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವು ಾ್ಕಗಿ ವೇಷವನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. §ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಾ . 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ *ಅ

§
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‡

1:2-3 ರೋ
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‡
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§
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†
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*

‡

§
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ಸ್ತಲ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
†
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†
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†ನಮಗೆ ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಹು ಾಗಿದ್ದರೂ, ‡ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದ ಬರುವ ಾನವನು್ನ
7 ಆದರೆ § ಾಯಿಯೂ ತನ್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿ, ಇತರರಿಂ ಾಗಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೇ ಸಲಿಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ
ೕಷಿಸುವ ಾಗೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾತ್ಸಲ್ಯ ದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
8 ನೀವು ನಮಗೆ ಅತಿಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಾರಣ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ *ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರ ಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದವು.

ಾರಿಗೂ ಹೊರೆ ಾಗ ಾರದೆಂದು †ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯು ಾ್ತ
ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾರಿದೆವು. ‡ಆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವೂ ಪ್ರ ಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ.
10 ನಂಬುವವ ಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ § ಾವು ಎಷೊ್ಟೕ ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ
9

ಸಹೋದರರೇ,

ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಮತು್ತ *ದೇವರೂ
ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
11 †ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೋ
ಾಗೆಯೇ ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳು ಾ್ತ,
12 ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸು ಾ್ತ ತನ್ನ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಕರೆಯುವ
ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ §

ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅದನು್ನ *ಮನುಷ ್ಯರ ಾಕ್ಯ ವೆಂದೆಣಿಸದೆ

13 ಹೀಗಿರ

ಾವಂತೂ †ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಾಗಿ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವೇ. ‡ಆ ಾಕ್ಯ ವು, ನಂಬುವವ ಾದ ನಿ ಳ
್ಮ ಗೆ ಕೆಲಸ
ಾಡುತ್ತದೆ. 14 ೌದು, ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ
ಸಭೆಗಳನು್ನ§ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. *ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ
†ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ. 15 ‡ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಮತು್ತ
ದೇವರ

ಾಕ್ಯ ವೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ಾ್ಕಗಿ

§ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದರು

ಾಗು ನಮ್ಮ ನೂ್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವರಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 16 *ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವಂತೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಹೇಳುವ ನಮಗೂ ಅಡಿ್ಡ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ
ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಕಡೆಗೆ †ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.
17

ೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಸೆಪಟ್ಟದು್ದ

ಸಹೋದರರೇ,

ಾವಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ

ಾತ್ರ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೂ ‡ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ ಅಗಲದೆ

§ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅತಿ ಾದ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿದೆವು.
18
ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. ಹೇಗೂ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಒಂದೆರಡು
ಾರಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ
ಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಸೈ ಾನನು ನನಗೆ *ಅಡಿ್ಡ
ಾಡಿದನು. 19 †ನಮ್ಮ

ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯೂ, ‡ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೂ, ಾವು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಕಿರೀಟವೂ
ಾರು? §ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ. 20 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಮತು್ತ
ಸಂತೋಷವೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
†
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3

ಆದುದರಿಂದ
ಾನು ಇನು್ನ ಾಳ ಾರದೆ *ಅಥೇನೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ೕಚಿಸಿ, 2 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಚಂಚಲ ಾಗದಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಉತೆ್ತೕಜನಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ †ನಮ್ಮ
1

ಸಹೋದರನೂ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರುವ ‡ತಿ ಥೆಯನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. 3 §ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾವು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರೆಂದು
ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಷೆ್ಟ. 4 ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಈ
ದಲೇ
5
*
ಹೇಳಿದೆ್ದವ ಾ್ಲ.
ಅದರಂತೆಯೇ ಆಯಿತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೂ್ಕ ಬಂದಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ

ಇನು್ನ ತಡೆಯ ಾರದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೋಧಕನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ †ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸವು
ವ್ಯ ಥರ್ ಾಯಿತೋ ಏನೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
6 ‡ಆದರೆ ತಿ
ಥೆಯನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು §ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಹೇಳಿ, *ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಪೇ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಸಹೋದರರೇ, ಈ
ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ †ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮು ಾಂತರ ನಮಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು. 8 ‡ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ

ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಗಳಿ ಾಗಿ §ದೇವರಿಗೆ
ಾಡುವುದು ನಮಿ್ಮಂ ಾದಿತೇ? 10 *ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ †ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗುವುದಕೂ್ಕ ಾವು ‡ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರನು್ನ ತುಂ ಾ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ
ಬೇಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು, ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡಿಕೊಡಲಿ.
12 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚದ
ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು §ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿ ಎ ಾ್ಲ
ಜೀವಕಳೆ.

9

ಅಷೊ್ಟಂದು ಸೊ್ತೕತ್ರ

ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದಿ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗುವಂತೆ ಕತರ್ನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 13 ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ತನ್ನ *ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿ ಾರ ಸಮೇತ ಪುನ ಾಗಮಿಸು ಾಗ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ †ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಲಿ.

4
1

ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ

ಾದ ಜೀವನ

ಾವು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮು ಾಂತರ *ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಅದುದರಿಂದ †ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡೆದು ‡ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸಬೇ ಾಗಿದೆ
ೕ

ಕಡೆಯ ಾಗಿ, ಸಹೋದರರೇ,

ಆ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ.
ಆ ಆ ಗಳನು್ನ §ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಾಗೆಯೇ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಯೇಸು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಾಗೂ ಪ್ರ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
2
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*

‡

§

3:2 ಫಿಲಿ. 2:19:

3:6 ಅ. ಕೃ. 18:5; 2 ಕೊರಿ 7:6, 9:
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*ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನಂದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ. †ಆದ್ದರಿಂದ ಾದರಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕು.
‡ದೇವರನ್ನರಿಯದ §ಅನ್ಯ ಜನರಂತೆ * ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳ ಾಗದೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೂ ಘನತೆಯಿಂದಲೂ †ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 6 ಈ
3

4-5

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ‡ ಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಕೇಡು
ಾಡ ಾರದು.
ಾವು
ದಲೇ
ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ §ಕತರ್ನು ಪ್ರ ತಿ ಾರ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7 ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ಕರೆಯದೆ *ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು.
8 ಹೀಗಿರಲು †ಈ
ಾತನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ‡ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವ ದೇವರನೂ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 §ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ *ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, †ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವೇ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

10

‡ಮಕೆದೋನ್ಯ ದಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದೇನೋ ನಿಜವೇ. ಆದರೂ ಸಹೋದರರೇ, §ನೀವು
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಿಮಗೆ ಆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು *ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಕದೆ †ಸುಮ್ಮ ಗಿದು್ದ, ‡ಸ್ವಂತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, §ಕೈ ಾರೆ ಕೆಲಸ
ಸಜ್ಜ ನ ಾಗಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ

ಾಡಿ ದುಡಿಯಿರಿ. 12 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನೀವು *ಹೊರಗಿನವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಾವುದಕೂ್ಕ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಕತರ್ನು ಪುನ ಾಗಮನ
ಸಹೋದರರೇ,
ನಿದೆ್ರ ಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಇದು್ದ,
†ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರುವ ಇತರರಂತೆ ‡ದುಃಖಿಸ ಾರದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. 14 §ಯೇಸು
ಸತು್ತ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು ಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ ಾಗೆಯೇ *ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿದೆ್ರ ಹೋದವರನು್ನ
ಸಹ ದೇವರು ಆತನೊಡನೆ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ †ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ. 15 ಾವು
13

ಕತರ್ನ
ಾತಿನ ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‡ಕತರ್ನು ಪುನ ಾಗಮಿಸುವವರೆಗೆ
§ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16
ಾಕೆಂದರೆ
ಕತರ್ನು ಾನೇ ಆ ಾ ೕಷದೊಡನೆಯೂ, *ಪ್ರ ಾನದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ, †ದೇವರ ತುತೂ್ತರಿ
ಧ ್ವನಿ
ಡನೆಯೂ ‡ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವನು. §ಆಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರು
ದಲು ಎದು್ದ
ಬರುವರು. 17 ಆ ಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ *ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಫಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀ ಾಗಿ ಾವು ಸ ಾ ಾಲವೂ †ಕತರ್ನ
ಾತುಗಳಿಂದ ‡ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ತೆಯಲಿ್ಲರುವೆವು. 18 ಆದ ಾರಣ ಈ
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1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:27

ಸಹೋದರರೇ, *ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇ ಾಗಿರುವ ಾಲಗಳನೂ್ನ ಗಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು
†ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. 2 ‡ ಾತಿ್ರ ಕಳ್ಳನು ಹೇಗೆ ಬರು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನ ದಿನವು
3 “ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿಯೂ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿಯೂ
ಬರುವುದೆಂದು ನೀವೇ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ.
ಇರುತೆ್ತೕವೆಂದು” ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ § ಾಶನವು ಅವರ ಮೇಲೆ *ಗಭಿರ್ಣಿಗೆ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆ
ಬರುವ ಪ್ರ ಾರ ಬರುವುದು, ಅವರು ಹೇಗೂ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. 4 ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ, †ಆ ದಿನವು
ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ,
ಾಕೆಂದರೆ ‡ನೀವು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರಲ್ಲ. 5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ
1

‘ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು’ ಾಗೂ ‘ಹಗಲಿನ ಮಕ್ಕಳು’ ಆಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ, ಾವು ಾತಿ್ರ ಯವರೂ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆಯವರೂ
ಅಲ್ಲ. 6 ಆದ ಾರಣ ಾವು ಇತರರಂತೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡದೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರೋಣ, ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರೋಣ.
7 ನಿದೆ್ರ
ಾಡುವವರು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ನಿದೆ್ರ ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಅಮಲೇರುವವರು ಾತಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅಮಲೇರು ಾ್ತರಷೆ್ಟ.
8 ಾ ಾದರೋ ಹಗಲಿನವ ಾಗಿರ ಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಗಳೆಂಬ ಎದೆಕವಚವನೂ್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀ ಯೆಂಬ
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರ ಣವನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರೋಣ. 9
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸದೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು. 10 ಾವು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥ ಾ ನಿದೆ್ರ ಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಸರಿಯೇ, ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸು ಾ್ತ ಒಬ್ಬರ
ಭಕಿ್ತಯನೊ್ನಬ್ಬರು ವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತ ಇರಿ.
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರ ಗಳು
ಸಹೋದರರೇ, ಕತರ್ನ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದ, ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಾ್ತ ನಿಮಗೆ
ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತ್ತರೋ, 13 ಅವರನು್ನ ಲ ಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ
ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಿ.
14 ಸಹೋದರರೇ, ಮೈ ಗಳ್ಳರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿರಿ, ಮನಗುಂದಿದವರನು್ನ ಧೈ ಯರ್ಪಡಿಸಿರಿ, ಬಲಹೀನರಿಗೆ
ಆ ಾರ ಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪ್ರ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 15 ಾರೂ
ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಾ ಾಗಲೂ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಿತವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿರಿ.
16
ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, 17 ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ, 18 ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ
ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ.
19 ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿ, 20 ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಹಿನೈ ಸಬೇಡಿರಿ. 21 ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಪರೀ ಸಿ
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 22 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರಿ.
12
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ಾಪಿ್ತ ಾಕ್ಯ ಗಳು.
ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲಿ.
ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಾ್ರ ಣ ಮತು್ತ ಶರೀರಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾ ಾಡಲ್ಪಡಲಿ. 24 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಆತನು ತನ್ನ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸುವನು.
25 ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಿರಿ. 26 ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
27
ವಂದಿಸಿರಿ.
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
23

*
*

5:1 ಅ. ಕೃ. 1:7:
5:3 ಯೆ ಾ 13:8:

‡

5:4 1

† 5:1 1 ಥೆಸ. 4:9: ‡ 5:2 2 ಥೆಸ. 2:2; ಮ ಾ್ತ 24:43; ಲೂಕ 17:24: § 5:3 ಲೂಕ 21:34:
† 5:4 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಕಳ್ಳರ ಮೇಲೆ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದಿತೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ದಿನವು ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
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1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:28
28 ನಮ್ಮ ಕತರ್
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1702

್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.

1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:28

2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 1:1
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2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 1:2

2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
1 ಥೆಸಲೋನಿಕದಂತೆ, ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯು ೌಲ, ಸೀಲ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದೆ. ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು 1 ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ ೌಲನು ಬರೆದ ಇತರ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲರುವಂತಹ
ಅದೇ ಶೈ ಲಿಯನು್ನ ಬಳಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದು ೌಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀಲ
ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯರು ವಂದನೆ ಾಗದಲಿ್ಲ ಸೇಪರ್ಡೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ (2 ಥೆಸ. 1:1). ಅನೇಕ ವಚನಗಳಲಿ್ಲ,
ಾವು ಬರೆಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವು, ಅವರು ಮೂವರು ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ೌಲನ ಅಂತಿಮ ವಂದನೆ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕೈ ಬರಹವು
ಅವನದಲ್ಲ (2 ಥೆಸ. 3:17). ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ೌಲನು ತಿ ಥೆಗೆ ಅಥ ಾ ಸೀಲನಿಗೆ ಹೇಳಿ
ಬರೆಯಿಸಿರುವುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 51-52 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಾದ ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲಯೇ 2
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ೌಲನು ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
2 ಥೆಸ. 1:1 ರ ಪ್ರ ಾರ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು “ಥೆಸಲೋನಿಕದ
ಸಭೆಯ” ಸದಸ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಕತರ್ನ ದಿನದ ಕುರಿ ಾದ ಸೈ ಾ್ಧಂತಿಕ ದೋಷವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲು ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನ ಅವರ ದೃ ಢನಿಷೆ್ಠ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಮತು್ತ
ಅವರ ಅಂತಿಮಗತಿ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಸ್ವಯಂ ವಂಚನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ, ಕತರ್ನ ದಿನವು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕತರ್ನ
ಪುನ ಾಗಮನವು ಶೀಘ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದಂಥವರನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಸಿ ಾ್ಧಂತವನು್ನ ತಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಾಭ ಾ್ಕಗಿ ದುಪರ್
ೕಗ ಾಡಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಗದರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆ — 1:1-2
2. ಸಂಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಂತ್ವನ — 1:3-12
3. ಕತರ್ನ ದಿನಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ — 2:1-12
4. ಅವರ ಅಂ ಾ್ಯ ವಸೆ್ಥಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಪನೆ — 2:13-17
5. ಾ್ರ
ೕಗಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು — 3:1-15
6. ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು — 3:16-18
ಪೀಠಿಕೆ

1 *ನಮ್ಮ

ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ
ಸಭೆಗೆ ೌಲ, ಸಿ ಾ್ವನ, ಮತು್ತ ತಿ ಥೆ ಎಂಬ ಾವು ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
*

1:1 ವ. 1, 2; 1 ಥೆಸ. 1:1:
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2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:4

ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
†ಸಹೋದರರೇ, ಾವು

ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾಡುವುದು
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ
ಹೊಂದು ಾ್ತ, ಪರಸ್ಪರ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗುತಿ್ತದೆ. 4 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ‡ನಿಮಗೆ
ಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತೋರಿಬಂದ
ನಿಮ್ಮ ಾಳೆ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ §ನಿಮಿತ್ತ *ದೇವ ಜನರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
5 †ದೇವರ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಪ್ರ
ಾಣ
ಾವುದೆಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತರುವ
ಬದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ,

‡ದೇವರ

ಾಗೆ

ೕಗ್ಯರ ಾ್ನ ಗಿಸುವುದು. 6 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸಂಕಟಪಡಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಾಗಿ
ಸಂಕಟವನೂ್ನ, ಸಂಕಟಪಡುವವ ಾದ ನಿಮಗೆ §ನ ್ಮಡನೆ ಉಪಶಮನವನೂ್ನ ಕೊಡುವುದು *ದೇವರ
ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. 7 ಯೇಸು ಕತರ್ನು †ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುತ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ‡ಅಗಿ್ನ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ

ಜಾ್ವಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ §ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ
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ಾಲದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಆಗ
*
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವು ದೇವರನ್ನರಿಯದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದವರಿಗೂ
ಪ್ರ ತಿ ಾರ
ಾಡುವನು. 9 ಅವರು ಕತರ್ನ ಸಮು್ಮ ಖಕೂ್ಕ ಆತನ ಪ ಾಕ್ರ ಮದ ವೈ ಭವಕೂ್ಕ ದೂರ ಾಗಿ
10 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಬರು ಾಗ ತನ್ನ
ನಿತ್ಯ ಾಶನವೆಂಬ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
†ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾ ಯನು್ನ
ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವನು. 11 ‡ಆದುದರಿಂದ §ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದದ್ದಕೆ ್ಕ ಾನೇ *ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಗ್ಯರೆಂದು

ಎಣಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳಿ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಆಸೆಗಳನೂ್ನ, †ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಾದ ನಿಮ್ಮ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು
ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವುದು ನೀವೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಿರಿ.

2

ಅಧಮರ್ ಪುರುಷನು
1 ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ *ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆಗಮನದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ † ಾವು
ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನಂದರೆ, 2 ಕತರ್ನ
ಆಗಮನದ ದಿನವು ಈ ಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆಯೆಂಬು ಾಗಿ ‡ಆತ್ಮದಿಂ ಾಗಲಿ § ಾತಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಮ್ಮ

ಪತ್ರ ದಿಂ ಾಗಲಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಮನದಲಿ್ಲ ಚಂಚಲ ಾಗಿ ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ.
3
ಾರೂ
ಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಾಕೆಂದರೆ
* ದಲು ನಂಬಿಕೆಯ ಭ್ರ ಷ ್ಟತೆಯುಂಟಾಗಿ † ಾಶನದ ಮಗ ಾದ ಅಧಮರ್ ಪುರುಷನು ಬಯಲಿಗೆ
4
ಾರದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವುದು ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೋ
ಾವುದು
ಆ ಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ‡ ಾಶನಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾದ ಆ ಪುರುಷನು ಎದುರಿಸಿ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇ ಾಗಿ
†
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ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಂಡು § ಾನು ದೇವರೆಂದು
ೕಷಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಗಭರ್ಗುಡಿಯಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
5 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದು್ದ ಾಪಕವಿಲ್ಲ
ೕ? 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ನೇಮಕ ಾದ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಹೊರತು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಏನು ಅಡಿ್ಡ ಾಡುತ್ತದೋ ಅದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 7 *ಅಧಮರ್ವು ಈಗಲೂ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಡೆಗಟು್ಟ ವವನು
ಾರಿಬಿಡುವ ತನಕ ಅದು ಗುಪ್ತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. 8 ಆಗ †ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಅವನನು್ನ ಯೇಸು ಕತರ್ನು ‡ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಉಸಿರಿನಿಂದ §ಕೊಲು್ಲವನು, *ತನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು. 9 ಆ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು, ಸೈ ಾನನ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ,
ಅದು ಸು ಾ್ಳದ †ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್, ಸೂಚಕ ಾಯರ್, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ,
10 ದುನೀರ್ತಿಯ ಎ ಾ್ಲ ವಂಚನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ‡ ಾಶದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ
ಬರುವನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದೆ ನಿ ಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ
ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 11 ಇದೇ ಾರಣದಿಂದ §ದೇವರು ಾಢಭ್ರ ಮೆಯನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರು *ಆ
ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಒಳಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 12 †ಸತ್ಯ ವನು್ನ ನಂಬದೆ ಅನೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ‡ಗುರಿ

ಾಗುವರು.

ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ
§ಕತರ್ನಿಗೆ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವ ಸಹೋದರರೇ, *ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿ,
ಸತ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ, †ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ‡ಆದಿಯಿಂದ
13

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವು §ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 14 ನೀವು ಹೀಗೆ *ರ ಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದನು.
15 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, †ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ.
‡ ಾವು
ಾತಿನಿಂ ಾಗಲಿ, ಪತ್ರ ದ
ಮೂಲಕ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ. 16 ಮತು್ತ
§ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಾದ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ *ಉತ್ತಮ ಾದ ನಿರೀ ಯನೂ್ನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೂ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ
ಸಂತೈ ಸಿ, 17 ಸಕಲ ಸ ಾ್ಕಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ, ಸ ಾ್ವಕ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೂ †ದೃ ಢಪಡಿಸಲಿ.

3
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಗಿ ವಿನಂತಿ
1 ಕಡೆಯ ಾಗಿ, *ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
†
ಹಬಿ್ಬಹರಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದು ಬೇಗನೆ ಪಸರಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ, 2 ‡ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ
ಮೂಖರ್ ಾದ ದುಷ್ಟಜನರ ಕೈ ಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸುವ ಾಗೆಯೂ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ
§
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2:8 1 ತಿ . 6:14; 2 ತಿ . 1:10; 4:1, 8; ತೀತ. 2:13: † 2:9 ಮ ಾ್ತ 24:24; ಪ್ರಕ 13:14: ‡ 2:10
§
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‡ 2:12 ಅಥ ಾ, ಒಳ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಉದೆ್ದೕಶ. § 2:13 1 ಥೆಸ. 1:4: * 2:13 1 ಥೆಸ. 4:3: † 2:13 1 ಥೆಸ.
‡ 2:13 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪ್ರ ಥಮಫಲ ಾಗಿ ಎಂದು ಬರೆದದೆ. § 2:13 1 ಥೆಸ. 1:3: * 2:14 1
5:9; 2 ತಿ . 1:9:
ಥೆಸ. 5:9; 2 ತಿ . 1:9: † 2:15 1 ಕೊರಿ 16:13: ‡ 2:15 ವ. 2: § 2:16
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§ಕತರ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿ ನೀವು *ಕೆಡುಕನ ಕೈ ಗೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
†ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಾ ಾಡುವನು. 4 ಾವು ಆ ಾಪಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಾಡುತಿ್ತೕರೆಂತಲೂ ಮುಂದೆಯೂ
ಾಡುವಿರೆಂತಲೂ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಭರವಸವುಂಟು. 5 ನೀವು ದೇವರ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರುವಂತೆ ಕತರ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಡೆಸಲಿ.
3 ಆದರೆ

ಮೈ ಗಳ್ಳರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ §ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ
*
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಂದ ನೀವು †ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 7 §ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
6 ಸಹೋದರರೇ,

ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ, * ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೋ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ
ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಪ್ರ

ಾಡಲಿಲ್ಲ,

ಾರಿ

ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

†ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

8

ಾರಿಗೂ

ಾವು ಹಣಕೊಡದೆ

ಾರ

ಾರ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು
9 ‡ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಾಡಿದೆವು.
ೕಷಣೆ

ಾಸದಿಂದಲೂ ದುಡಿದು ಜೀವನ
ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೆಂದು ಾಗೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ, §ನೀವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿಮಗೆ
ಾದರಿ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ ಾಗೆ
ಾಡಿದೆವು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ,
*“ಕೆಲಸ ಾಡಲೊಲ್ಲದವನು ಊಟ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆವಷೆ್ಟ. 11 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡದೆ, †ಇತರರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ತಲೆ ಾಕಿ ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿ
ನಡೆಯು ಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ಇಂಥವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ
ಾವೇ ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಾವು ಆ ಾಪಿಸಿ ಬುದಿ್ಧ
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 13 ಸಹೋದರರೇ, ‡ನೀ ಾದರೋ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
14

ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ನಮ್ಮ ಾತಿಗೆ
ಾವ ಾದರೂ ಒಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗುವಂತೆ §ಅವನ ಸಹ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡಿರಿ. 15 ಆದರೂ *ಅವನನು್ನ
ವೈ ರಿಯೆಂದು ಾವಿಸದೆ ಸಹೋದರನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿರಿ.
ಸ

ಾಪಿ್ತ ಾಕ್ಯ ಗಳು
† ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ಕತರ್ನು ಾನೇ ಸ ಾ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಸಕಲವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ‡ನಿಮಗೆ
ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ. ಕತರ್ನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
17 § ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ವಂದನೆಯನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಎ ಾ್ಲ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ
16

ನನ್ನ ಗುರುತು, ಹೀಗೆಯೇ ನನ್ನ ಕೈ ಬರಹ.
18 *ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂಗಡವಿರಲಿ.

§

† 3:3 ಮ ಾ್ತ 6:13; ೕ ಾ 17:15: ‡ 3:5 ಅಥ ಾ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ
* 3:6 1 ಕೊರಿ 5:11: † 3:6 ವ. 14; ಮ ಾ್ತ 18:17; 2 ತಿ . 3:5; 1
† 3:8 1
ಕೊರಿ 5:9; 2
ೕ ಾ 10: ‡ 3:6 1 ಕೊರಿ 5:4: § 3:7 ಅ. ಕೃ. 20:35; 1 ಥೆಸ. 1:6: * 3:7 1 ಥೆಸ. 1:5
‡
§
*
ಥೆಸ. 2:9:
3:9 1 ಕೊರಿ 9:4; 1 ಥೆಸ. 2:6:
3:9 ವ. 7; 1 ಪೇತ್ರ. 5:3:
3:10 ಆದಿ 3:19; 1 ಥೆಸ. 4:11: † 3:11
‡
§
1 ತಿ . 5:13; 1 ಪೇತ್ರ. 4:15:
3:13 ಗ ಾ. 6:9; 1 ಕೊರಿ 15:58:
3:14 ವ. 6: * 3:15
ಾಜಕ. 19:17; ಮ ಾ್ತ
†
‡
§
18:15:
3:16 ರೋ ಾ. 15:33:
3:16 ಅರಣ್ಯ 6:26:
3:17 1 ಕೊರಿ 16:21: * 3:18 ರೋ ಾ. 16:20:
3:3 1 ಕೊರಿ 1:9:

ಎದುರುನೋಡುವ.

*

§

3:3 1

ೕ ಾ 2:14:

3:6 ವ. 11; 1 ಥೆಸ. 5:14:
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ಥೆಯನಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ೌಲನು, ಇದು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು 1
ತಿ ಥೆಯನ ಗ್ರಂಥವು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, “ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು” (1 ತಿ .
1:1). ಆದಿ ಸಭೆಯು ಇದನು್ನ ೌಲನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಪತಿ್ರಕೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 62-64 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದನು, ಅಲಿ್ಲಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. (1 ತಿ . 1:3; 3:14,15).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣದ ಸಂಗಡಿಗನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಿಷನರಿ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯಕನು ಆಗಿದ್ದ
ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆಯ ಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ
ದಲ ತಿ ಥೆಯನ ಪುಸ್ತಕಕೆ್ಕ ಅವನ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಡ ಾಗಿದೆ. ತಿ ಥೆಯನು ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಭೆಯು 1 ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ
ಓದುಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿ ಥೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲು (3:1415) ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯನು ಈ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು. ಈ
ವಚನಗಳು 1 ತಿ ಥೆಯನ ಪುಸ್ತಕದ ೌಲನ ಉದೆ್ದೕಶದ ಹೇಳಿಕೆ ಾಗಿ ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ್ತಂಭವೂ ಆ ಾರವೂ ಆಗಿರುವ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಜನರು
ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಈ
ಾಕ್ಯ ಾಗವು ೌಲನು ಪತಿ್ರಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಸಭೆಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಬೇಕು
ಎಂದು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಗೋಚರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಯುವ ಶಿಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಆದೇಶಗಳು
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆ ಾಗಿರುವ ಅ ಾ್ಯ ಸಗಳು — 1:1-20
2. ಸೇವೆ ಾಗಿರುವ ತತ್ವ ಗಳು — 2:1-3:16
3. ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳು — 4:1-6:21
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ *ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಯ
ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ †ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲನು 2 ‡ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಜಕು ಾರ ಾಗಿರುವ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, §ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ
1

ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
*

1:1 ಕೊಲೊ 1:27

†

1:1 2 ಕೊರಿ 1:1

‡

1:2 ತೀತ 1:4

§

1:2 2 ತಿ

1:2; 2

ಾ 3; ಯೂದ 2
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3

ಾನು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೀನು ಎಫೆಸದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ,
*ನೀವು ಬೇರೆ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಾಡ ಾರದೆಂತಲೂ, 4 †ಕಲಿ್ಪತಕಥೆಗಳಿಗೂ, ಕೊನೆ ದಲಿಲ್ಲದ
ವಂ ಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ್ಯ ಕೊಡ ಾರದೆಂತಲೂ, ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಈಗಲೂ ಹೇಳುತಿ್ತದೇನೆ.
ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳೂ, ‡ವಂ ಾವಳಿಗಳೂ §ವಿ ಾದಕೆ್ಕ
ಎಡೆ ಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರ
ೕಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಾತ್ರ ಅದು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 5 *ಶುದ್ಧಹ ೃ ದಯ, †ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ , ‡ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ನಂಬಿಕೆ
ಎಂಬಿವುಗಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೇ ದೇ ಾ ಯ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ. 6 ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
§ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಅವರು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ಾವು ಹೇಳುವು ಾಗಲಿ, * ಾವು ದೃ ಢ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವ ವಿಷಯ ಾಗಲಿ ಇಂಥದೆಂದು
ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 8 †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅದರ ಉದೆ್ದೕಶಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಉಪ
ೕಗಿಸಬೇಕು. 9 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ‡ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಕ್ರ ಮ ಾರರು,

ಅವಿಧೇಯರು, ಭಕಿ್ತಹೀನರು, ಾಪಿಷ್ಠರು, ಅಪವಿತ್ರರು, ಾ್ರ ಪಂಚಿಕರು, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರು,
ನರಹತ್ಯ ಾಡುವವರು, 10 ಜಾರರು, ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗಳು, ನರಚೋರರು, ಸುಳು್ಳ ಾರರು, ಅಸತ್ಯ ಾದಿಗಳು,
§ಸ್ವ ಸ್ಥಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವರು, ಈ
ದ ಾದ ಅನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ
ಈ ಬೋಧನೆಯು * ಾಗ್ಯ ವಂತ ಾದ †ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರ ದಶಿರ್ಸುವ ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿದೆ. ‡ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸೇವೆಯು ನನಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
12-13 §ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದವನು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
11

ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ದಲು ದೂಷಕನೂ, *ಹಿಂಸಕನೂ, ಕೇಡು ಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದ
ನನ್ನ ನು್ನ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೆಂದು ಎಣಿಸಿ, †ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅ ಾನಿ ಾಗಿ ‡ತಿಳಿಯದೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
§ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು; 14 ಆದರೆ *ನಮ್ಮ ಕತರ್ನ ಕೃ ಪೆಯು ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಾಗಿದು್ದ
ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ †ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಉಕಿ್ಕಸಿತು್ತ.

15 ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸು
§
ಾಕ್ಯ ವು ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿಯೂ

ಾಪಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದನು ಎಂಬ
ಸ ಾರ್ಂಗೀ ಾರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ, ಾಕೆಂದರೆ *ಆ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೇ ಪ್ರ ಮುಖನು.
16 ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ, ತನ್ನ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯ
ದೃ ಾ್ಟಂತವಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವು ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಪೂಣರ್ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. 17 †ಸವರ್ಯುಗಗಳ ಅರಸನೂ, ‡ಅಮರನೂ,
§ಅದೃ ಶ್ಯ ನೂ ಆಗಿರುವ *ಏಕ ದೇವರಿಗೆ ಘನವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.
ಆಮೆನ್.
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*
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1:5 1 ಪೇತ್ರ. 3:16, 21
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1 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 2:15

ಮಗ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೇ, †ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ‡ನೀನು ಅವುಗಳಿಂದ ಧೈ ಯರ್ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಯುದ್ಧವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 §ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯನೂ್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು.
18

ಕೆಲವರು

ಒಳೆ್ಳಯ

ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಡಗು ಒಡೆದು,
ನಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರಂತೆ ಇ ಾ್ದರೆ. 20 *ಹುಮೆ ಾಯನೂ †ಅಲೆ ಾ್ಸಂದರನೂ ಇಂಥವರೇ. ಇವರು ದೇವದೂಷಣೆ
ಾಡ ಾರದೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ‡ಇವರನು್ನ ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟೆ್ಟ ನು.

2
ಸಭೆಯ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಮತು್ತ ಆ ಾಧನೆ
ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ವಿ ಾಪನೆಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನೂ್ನ,
ಮನವಿಗಳನೂ್ನ, ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 2 ನಮಗೆ ಸುಖಸ ಾ ಾನಗಳು
ಉಂಟಾಗಿ ಾವು ಪೂಣರ್ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ, ೌರವದಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುವಂತೆ, *ಅರಸುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 3 ಾಗೆ ಾಡುವುದು ನಮ್ಮ †ರಕ್ಷಕ ಾದ
1

ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಮೆಚಿ್ಚಕೆ
ಸತ್ಯ ದ

ಾಗಿಯೂ ಇದೆ.
5

ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಚಿತ್ತ ಾಗಿದೆ.

‡ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
ಏಕೆಂದರೆ §ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ, ದೇವರಿಗೂ
4

ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥನು ಒಬ್ಬ ನೇ, ಆತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವೇ. 6 *ಆತನು ಎಲ್ಲರ
ವಿ ೕಚ ಾಥರ್ ಾಗಿ ತನ್ನ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು. ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾ
ಾಗಿದೆ.
7 ಆ
ಾ ಯನು್ನ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ † ಾನು ಸಂದೇಶಕ ಾಗಿಯೂ, ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿಯೂ,
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ ‡ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
§ಸು ಾ್ಳಡದೇ ಸತ್ಯ ವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಾನು

ಾಗಿ ಪುರುಷರು *ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಪವೂ ಾ ಾ್ವದವೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ, ಭಕಿ್ತಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಪವಿತ್ರ ಕೈ ಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಾಗೆಯೇ †ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಾನಸೆ್ಥಯ ಾಗಿಯೂ,
ಸಭ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ, ೌರವಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಉಡುಪನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಜಡೆಯನು್ನ ಹೆಣೆಯುವುದು, ಚಿನ್ನ, ಮುತು್ತ, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತ ್ರ 10 ಮುಂ ಾದವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನು್ನ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವಭಕೆ್ತಯರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲೇ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 11 ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು
ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಪೂಣರ್ ಅಧೀನತೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶವನು್ನ
12
‡
ಕಲಿಯಬೇಕು.
ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
8 ಹೀಗಿರ

ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ ಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. 13 § ದಲು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟವನು
ಆ ಾಮನಲ್ಲವೇ, *ಆಮೇಲೆ ಹವ್ವಳು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಾಮನು ವಂಚಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ,† ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಅಪ ಾಧಿ ಾದಳು. 15 ಆದರೂ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ‡ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವುದರಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು.
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ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷರೂ ಸ ಾಸೇವಕರೂ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕು
1
*ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷನ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು

ಒಳೆ್ಳಯ

3

2 †ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷನು
ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ.
‡
ದೋ ಾರೋಪಣೆಯಿಲ್ಲದವನೂ, ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವನೂ,
ಾಂತನೂ, ಜಿತೇಂದಿ್ರ ಯನೂ,
ಾನಸ್ಥನೂ,
3 ಅವನು
§ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವವನೂ, *ಬೋಧಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಕುಡಕನು,
ಜಗಳ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರದೆ, † ಾತಿ್ವಕನೂ, ಹೊಡೆ ಾಡದವನೂ ‡ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆಯಿಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಕೆಲಸವನು್ನ

4

ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬ

ಾತು

ಪೂಣರ್ ೌರವದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ

ನಡೆಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 5 §ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದವನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಹೇಗೆ ಪ ಾಂಬರಿಸುವನು? 6 ಅವನು ಹೊಸ ಾಗಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವ ಾಗಿರ ಾರದು, ಅಂಥವ ಾದರೆ
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾದ ಶಿ ಾವಿಧಿಗೆ ಒಳ ಾ ಾನು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು *ಹೊರಗಣವರಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯವನೆನಿ್ನ ಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು ಮತು್ತ †ಸೈ ಾನನ ತಂತ್ರ ಗ ಳಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಬಿ ಾ್ದನು.

8 ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ‡ಸ ಾಸೇವಕರು ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಎರಡು ಾತಿನವರೂ,
§ಮ ಾ್ಯ ಸಕ್ತರೂ, *ನೀಚ ಾಭವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವವರೂ ಆಗಿರದೆ, 9 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಾಗಿರುವ
10 ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಅವರು
†ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ಕೈ ಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ದಲು ಪರೀ ಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ತರು ಾಯ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಾರೂ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸದಿದ್ದರೆ
11
ಸ ಾಸೇವಕರ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.
ಾಗೆಯೇ §ಸ ಾಸೇವಕಿಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ

* ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು, ಚಾಡಿಹೇಳುವವ ಾಗಿರದೆ, ಸ್ವ ಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರೂ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
12 ಸ ಾಸೇವಕರು ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವರೂ, †ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.

13 ‡ಸ ಾಸೇವಕ ಾಗಿ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಕೆಲಸ
ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ನಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಾಡಿರುವವರು ತಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪದವಿಯನೂ್ನ, ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಬಹುಧೈ ಯರ್ವನೂ್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಮ ಾ ರಹಸ್ಯ

14 ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನೆಂಬ ನಿರೀ

ಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಆದರೆ
§
ಒಂದು ವೇಳೆ ಾನು ತಡ ಾಡಿದರೂ, ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಸಭೆಯು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ್ತಂಭವೂ ಆ ಾರವೂ ಆಗಿದೆ.
16 ದೇವಭಕಿ್ತಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಸ ಾ್ಯ ಥರ್ದ ರಹಸ್ಯ ವು ಗಂಭೀರ ಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ
ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ, ಅದೇನಂದರೆ,
*ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಶರೀರ ಾರಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು,

*

ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು,
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು,

‡ 3:2 ವ. 11 § 3:2 1 ಪೇತ್ರ 4:9 * 3:2 2 ತಿ 2:24 † 3:3 ತೀತ
3:2 ‡ 3:3 1 ತಿ
6:10; ಇಬಿ್ರ. 13:5 § 3:5 ವ 12 * 3:7
ಾಕರ್ 4:11; ಕೊಲೊ 4:5 † 3:7 2 ತಿ
2:26; 1
ತಿ
6:9 ‡ 3:8 1 ತಿ
6:9 § 3:8 ತೀತ 2:3; 1 ತಿ
5:23 * 3:8 ತೀತ 1:7; 1 ಪೇತ್ರ 5:2 † 3:9 1 ತಿ
1:19
‡ 3:10 1 ತಿ 5:22 § 3:11 ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ * 3:11 ತೀತ 2:3 † 3:12 1 ತಿ 3:2,4 ‡ 3:13 ಮ ಾ್ತ
25:21 § 3:15 ಎಫೆ 2:21; 2 ತಿ
2:20; ಇಬಿ್ರ 3:6 * 3:16
ೕಹ 1:14; 1 ಪೇತ್ರ 1:20; 1
ೕ ಾ 1:2,3,4,5,8
3:1 ಅ. ಕೃ 20:28

†
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†ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ನು,
‡ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ನು,
§ಮಹಿಮೆ

ಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನು.

4

ದುಬೋರ್ಧಕರು
1 ಆದರೂ *ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು †ವಂಚಿಸುವ ಆತ್ಮ ಗಳ ನುಡಿಗಳಿಗೂ, ದೆವ್ವ ಗಳ
ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟು್ಟ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗುವರೆಂದು ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 2 ‡ಕಪಟದಿಂದ ಸು ಾ್ಳಡುವವರು, ಸ್ವಂತ ಮನ ಾ್ಸ ಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದು್ದ,
ಅವರು ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ §ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದೆಂದತಲೂ,
ಾರು ನಂಬುವವ ಾಗಿದು್ದ ಸತ್ಯ ವನು್ನ
*
ಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದರೋ,
ಅವರು ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ, ತಿನು್ನವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ †ದೇವರು ಉಂಟು ಾಡಿದ
‡ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳುವರು. 4 §ದೇವರು ಉಂಟು ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಒಳೆ್ಳಯದೇ,
3

ಾವು ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಾವ ಆ ಾರವನು್ನ *ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 5 ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಆ ಾರವು ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತದ ಾ್ಲ.
6 †ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನೀನು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ

ಸುಬೋಧನೆಯ

ಾಕ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯ ಸಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವಿ.
ಅಜಿ್ಜ ಕಥೆಗಳನೂ್ನ ‡ ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ಆ ಕಥೆಗಳನೂ್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ನೀನು ದೇವಭಕಿ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
8 *ದೇಹ ಾಧನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಪ್ರ
§ ಾಧನೆ ಾಡಿಕೋ.
ೕಜನ ಾಗಿದೆ, †ಭಕಿ್ತ ಾದರೋ
7

‡ಅದಕೆ್ಕ ಇಹಪರಗಳಲಿ್ಲ ನ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಾ ಾ್ದನ ಉಂಟು.
ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾದದು್ದ.
9 §ಈ
ಾಕ್ಯ ವು ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿಯೂ ಸ ಾರ್ಂಗೀ ಾರಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ. 10 ಇದ ಾ್ಕಗಿ
ಾವು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ಪ್ರ ಾಸಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ,
ಾಕೆಂದರೆ *ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೂ, ವಿಶೇಷ ಾಗಿ
ನಂಬುವವರಿಗೆ, ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಾವು ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
11 †ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. 12 ‡ನಿನ್ನ
ೌವನವನು್ನ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ಾಡಿಕೊಡದೆ, ನಂಬುವವರಿಗೆ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ನಂಬಿಕೆ,
ಶುದ್ಧತ ್ವ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ §ನೀನೇ ಾದರಿ ಾಗಿರು. 13 ಾನು ಬರುವ ತನಕ ವೇದ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಓದಿ ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಪ್ರ ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರು.
14 *ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡಬೇಡ, ಆ ವರವು †ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ‡ಪ್ರ ಾದನೆಯ
§
ಸಹಿತ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟ ಗ, ಅದು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತ ಾ್ಲ. 15 ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮಗ್ನ ಾಗಿರು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು*.

†ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು. ನೀನು ಈ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು, ಆಗ ನೀನು ‡ನಿನ್ನ ನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವವರನೂ್ನ ರ ಸುವಿ.
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ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗ ಂದಿಗಿನ ಕತರ್ವ್ಯ ಗಳು
1 *ವೃ ದ್ಧರನು್ನ ಗದರಿಸದೆ ತಂದೆಯೆಂದು

ಾವಿಸಿ ಬುದಿ್ಧಹೇಳು.
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೆಂದೂ,
ಾಯಿಯಂತೆಯೂ,
ೌವನಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧ ಾವದಿಂದ

ವೃ ದ್ಧಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ

ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೆಂದೂ ಎಣಿಸಿ ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳು.
3-4 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಸಂರ ಸು.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ
ಮ್ಮಕ ್ಕ ಾಗಲಿ
ಇದ್ದರೆ ಅವರೇ † ದಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಭಕಿ್ತತೋರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ

‡ಇದು ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ.
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವ ವಿಧವೆಯು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟು್ಟ, §ಹಗಲಿರುಳು
6 ಆದರೆ ಸುಖಭೋಗದಲಿ್ಲರುವ
ವಿ ಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಳು.
ವಿಧವೆಯು *ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ. 7 ವಿಧವೆಯರು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ †ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಆ ಾಪಿಸು. 8
ಾವ ಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ, ‡ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಸಂರ ಸದೆ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಪ್ರ ತು್ಯ ಪ ಾರ
5

ಹೋದರೆ ಅವನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವನೂ ನಂಬದವನಿಗಿಂತ ಕೀ ಾದವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅರುವತು್ತ ವಷರ್ ಮೇಲ್ಪಟ ್ಟ, ವಿಧವೆಯನು್ನ ವಿಧವೆಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಅಂಥವ ಾದರೂ §ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ಾತ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದವ ಾಗಿ, 10 ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಾಡುವವಳೆಂದು

ಹೆಸರುಗೊಂಡವಳೂ ಆಗಿದ್ದಲಿ,್ಲ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರವನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ,
*ದೇವಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದವ ಾಗಲಿ, ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲಿ.
11
ೌವನ ಾ್ರ ಯದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಡ, ಅವರು ದೈ ಹಿಕ ಆಸೆಗಳಿಂದ
ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟ ಪಟಾ್ಟರು. 12 ಅಂಥವರು
ಾವು
ದಲು
ಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿ ಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವರು ಮನೆಮನೆಗೆ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ಮೈ ಗಳ್ಳತನವನು್ನ ಕಲಿಯು ಾ್ತರೆ.
ಮೈ ಗಳ್ಳ ಾಗುವುದಲ್ಲದೆ,
†ಹರಟೆ ಾತ ಾಡುವವರೂ, ‡ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ತಲೆ
ಾಕುವವರೂ ಆಗಿ ಆಡ ಾರದ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತರೆ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ
ೌವನ § ಾ್ರ ಯದ ವಿಧವೆಯರು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತು್ತ ಮನೆಯನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ.
ಾಗೆ
15
*
ಾಡುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಆಸ್ಪದಕೊಡದೆ ಇರುವರು.
ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು
ಅಡ್ಡ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಸೈ ಾನನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 16 ನಂಬುವವ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಬಂಧು ಾಂಧವರಲಿ್ಲ
ವಿಧವೆಯರಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯೇ ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಲಿ.
ಸಭೆಯು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಆ ಾರವನು್ನ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಾಕ ಾರದು.
ಹಿರಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇ ಾದ ರೀತಿ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ †ಅಧಿ ಾರ ನಡಿಸುವ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ, ಅವರೊಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾರುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕಷ್ಟಪಡುವವರನು್ನ ಎರಡುಪಟು್ಟ ೌರವಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು. 18 ‡“ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಾರದು,” ಮತು್ತ “§ಆಳು
17
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ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.
ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನ ಮೇಲೆ
ಾ ಾದರೂ ದೂರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಾ ಗಳಿದ್ದ ಹೊರ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
20
†ಇವರಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೂ
ಾಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವರನು್ನ *ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಗದರಿಸು.
21
ಭಯವುಂಟಾಗುವುದು.
ನೀನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸದೆಯೂ, ಪಕ್ಷ ಾತದಿಂದ
ಏನೂ ಾಡದೆಯೂ, ಾನು ಹೇಳಿರುವ ಾತುಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆಯೂ, ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
22 ‡ಅವಸರದಿಂದ §
ಾರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾದರೂ *ಹಸ್ತವನಿ್ನಟು್ಟ ಸಭೆಯ ಾಯಕತ್ವಕೆ ್ಕ ನೇಮಿಸಬೇಡ.
19

†ಮತೊ್ತಬ್ಬರು

ಾಡಿದ ಾಪದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಲು ಾರ ಾಗದೆ, ನೀನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಾಗೆ ನೋಡಿಕೋ.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀರನು್ನ
ಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವವ ಾಗಿರದೆ, ನಿನ್ನ ಅಜೀಣರ್ದ ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಆ ಾಗೆ್ಗ
24 ಕೆಲವರ
ಉಂಟಾಗುವ ಅಸ್ವ ಸ್ಥತೆಯ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ‡ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ತೀಪಿರ್ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಯ ಾಗುತ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರ ಾಪಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ
ತರು ಾಯ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. 25 ಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವು
ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಾರದಿ್ದದ್ದರೂ §ಮರೆ ಾಗಿರ ಾರವು.
23

1

6

* ಾಸತ್ವ

ನೊಗದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವವರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರನು್ನ ಪೂಣರ್
ೌರವಕೂ್ಕ
ೕಗ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಲಿ, †ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಾಮಕೂ್ಕ ಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ನಿಂದನೆ

2
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಾರಿ ಾದರೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದ ಯಜ ಾನರಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆ
ಯಜ ಾನರನು್ನ ‡ಸಹೋದರರೆಂದು ಉ ಾಸೀನ ಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವವರು,
ನಂಬಿಗಸ್ತರು, ಪಿ್ರ ಯರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಇನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. §ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು.

ತ ಾ್ಪದ ಬೋಧನೆಯೂ ನಿಜ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ
ಾವ ಾದರೂ *ಭಿನ್ನ ಾದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ †ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾದ
ಾತುಗಳಿಗೂ, ಭ ಾ್ತನು ಾರ ಾದ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಹೋದರೆ, 4 ಅವನು ಅಹಂ ಾವಿಯೂ
ಅ ಾನಿಯೂ ಆಗಿದು್ದ, ‡ನಿಂದನೆ § ಾ ಾ್ವದಗಳನು್ನಂಟು
ಾಡುವ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳಿಂದ
3

ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಜಗಳ, ದೂಷಣೆ, ದುಸ್ಸಂಶಯ ಮುಂ ಾದವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಬುದಿ್ಧಗೆಟು್ಟ
ಸತ್ಯ ವಿಹೀನ ಾಗಿದು್ದ *ದೇವಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ಾಭ ಾಧನವೆಂದೆಣಿಸುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಾದ
ಕಚಾ್ಚಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
6 †ಸಂತುಷಿ್ಟ ಸಹಿತ ಾದ ಭಕಿ್ತಯು ದೊಡ್ಡ
7 ‡ ಾವು ಲೋಕದೊಳಕೆ್ಕ ಏನೂ
ಾಭವೇ ಸರಿ.

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರೆವು.
8 §ನಮಗೆ ಅನ್ನ ವಸ್ತ ಗಳಿದ್ದರೆ
ಾಕು, ಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗುತ್ತವೆ. 9 *ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂದು
್ರ
ಮನಸು್ಸ ಾಡುವವರು ದುಷೆ್ಟ ್ರ ೕರಣೆಯೆಂಬ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು, ಬುದಿ್ಧಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ಾನಿಕರ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ. ಇಂಥ ಆಸೆಗಳು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸಂ ಾರ
*
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†
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* 6:5 ತೀತ 1:11;
. 1:10
6:4 1 ತಿ . 1:4; 2 ತಿ . 2:33; ತೀತ 3:9;
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†ಹಣ ಾಸೆಯು ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಮೂಲ ಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು
ವಿ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುತ್ತವೆ.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಆತುರಪಟು್ಟ, ಅದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಲೆ ಾಡಿ ಅನೇಕ ವೇದನೆಗಳಿಂದ
ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಿವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
10

ವೈ ಯುಕಿ್ತಕ ಸಲಹೆಗಳು
‡ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ನೇ, ನೀ ಾದರೋ §ಇವುಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರು. ನೀತಿ, ಭಕಿ್ತ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರ ೕತಿ,
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗೂ ಾತಿ್ವಕತ್ವ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸಪಡು. 12 *ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ †ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ
11 ಎಲೈ,

ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಾಡು, ‡ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೋ. §ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ
ಮತು್ತ ನೀನು ಅನೇಕ ಾ ಗಳ ಮುಂದೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರ ತಿ ಯನು್ನ
ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ. 13 ಸವರ್ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ
ಜೀ ಾ ಾರಕ ಾದ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ,
ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನ * ಾಲದಲಿ್ಲ †ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಪ್ರ ತಿ ಯನು್ನ ಾನೇ
ಾ

ಾಗಿದು್ದ ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನಂದರೆ,
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ‡ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ತನಕ ನೀನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿಯೂ
15 § ಾಗ್ಯ ವಂತ ಾದ ಏ ಾಧಿಪತಿಯು
ನಿಂ ಾರಹಿತ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಾನು
14

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಆತನನು್ನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷಪಡಿಸುವನು.
ಆ ಏ ಾಧಿಪತಿಯು,
* ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ, ಕ ಾರ್ಧಿಕತರ್ನೂ, 16 † ಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಅಮರತ್ವವುಳ್ಳವನೂ ಅಗಮ್ಯ ಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ‡ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಆತನನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ,
ಾರೂ ಾಣ ಾರರು.
ಆತನಿಗೆ

ಾನವೂ ನಿ ಾ್ಯ ಧಿಪತ್ಯ ವೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.
§ಇಹಲೋಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವುಳ್ಳವರು *ಅಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿರದೆ, †ಅಸಿ್ಥರ ಾದ
ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ ‡ನಿರೀ ಯನಿ್ನಡದೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭೋಗಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಮಗೆ §ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಹೇರಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಡಬೇಕು. 18-19 ಾಸ್ತವ ಾದ ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವವರೂ, *ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ, ಉ ಾರಶೀಲರೂ, †ಪರೋಪ ಾರ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿದು್ದ, ‡ಮುಂದಿನ ಾಲಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳ
17

ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಗುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತಮಗೆ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು.
20 ಎಲೈ ತಿ
ಥೆಯನೇ, ಾನೋಪದೇಶವೆಂದು ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ,
§ ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ಆ ಹರಟೆ
ಾತುಗಳಿಗೂ, ವಿ ಾದಗಳಿಗೂ ನೀನು ದೂರ ಾಗಿದು್ದ *ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೋ. 21 ಕೆಲವರು ಆ ಸು ಾ್ಳದ
ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ ಹೋದರು. †ಕೃ ಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಾ. 11:20; 12:3, 16

†

6:17

ಾ. 23:5

* 6:18-19 ಲೂಕ 12:21 † 6:18-19 ರೋ ಾ. 12:13
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ಥೆಯನಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ರೋ ಾಪುರದ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ೌಲನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ನಂತರ ಮತು್ತ ಾಲ್ಕನೇ ಮಿಷನರಿ
ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅವನು 1 ತಿ ಥೆಯನ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದ ನಂತರ, ಮತೆ್ತ ೌಲನನು್ನ ನೀರೋ
ಚಕ್ರ ವತಿರ್ಯ ಆಳಿ್ವಕೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕ ಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು 2 ತಿ ಥೆಯನ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಅವನು
ದಲ ಾರಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಅವನು ‘ ಾಡಿಗೆ ಮನೆ’ ಯಲಿ್ಲ
(ಅ. . 28:30) ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸಿ್ಥತಿಗೂ ಇದಕೂ್ಕ ವ್ಯ ಾ್ಯ ಸವಿದೆ, ಈಗ ಅವನು ಾ ಾನ್ಯ ಅಪ ಾಧಿಯಂತೆ
ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ (1:16; 2:9), ಶೀತಲ ಾ ಾಗೃ ಹದಲಿ್ಲ ಬಳಲುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ (4:13).
ತನ್ನ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದಿದೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ (4:
6-8).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 66-67 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು, ತನ್ನ ರಕ್ತ ಾ ಯ ಮರಣ ಾ್ಕಗಿ
ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ತಿ ಥೆಯು ಎರಡನೆಯ ತಿ ಥೆಯನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಓದುಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಅವನು ಸಭೆ
ಂದಿಗೆ ಇದರ ವಿಷಯವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಅಂತಿಮ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹವನು್ನ ನೀಡಲು ಮತು್ತ
ೌಲನು ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ (1:3-14), ಶ್ರ ದೆ್ಧಯಿಂದ (2:1-26), ಮತು್ತ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ (3:14-17;
4:1-8) ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಲು ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನಿ
ೕಗ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೇವೆಗೆ ಪೆ್ರ ೕರಣೆ — 1:1-18
2. ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ ಾದರಿ — 2:1-26
3. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ — 3:1-17
4.
್ರ ೕ ಾ್ಸಹದ ಾತುಗಳು ಮತು್ತ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು — 4:1-22
ಪೀಠಿಕೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ

*ಜೀವ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ †ದೇವರ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ ‡ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೌಲನು, 2 §ತನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಕು ಾರ ಾದ
*
ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ,
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ, ಕರುಣೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.
1

ತಿ
*

ಥೆಯನು ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧನೆ
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ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ‡ ಾನು
§ಶುದ್ಧ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಭಕಿ್ತ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ.
ವಿಷಯ ಾಗಿ *ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾನು †ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ‡ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡಿ
3

† ಾನು ಹಗಲಿರುಳು ನನ್ನ

ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ §ಯ ಾಥರ್ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ನನ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಜಿ್ಜ ಾದ ಲೋವಿಯಳಲಿ್ಲಯೂ *ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಾದ
ಯೂನೀಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಾಗೆಯೇ ಅದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃ ಢ ಾಗಿ
ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಆದ ಾರಣ
ಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನಿ್ನಟ್ಟದರ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದ †ದೇವರ
ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಪ್ರ ಜ ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 7 ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಆತ್ಮ ವು ‡ಬಲ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸಂಯಮಗಳ ಆತ್ಮ ವೇ ಹೊರತು §ಹೇಡಿತನದ ಆತ್ಮ ವಲ್ಲ.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವ * ಾ ಯ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಆತನ
†ಸೆರೆಯವ ಾದ ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ‡ ಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ, ದೇವರ ಬಲವನು್ನ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
§ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನುಭವಿಸು. 9 *ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸುಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ,
†ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃ ಪೆಯಿಂದಲೇ ‡ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು.

ಆತನು §ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ, 10 ಈಗ ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ *ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. †ಈತನು ಮರಣವನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಜೀವವನೂ್ನ ಅಮರತ್ವವನೂ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿ ಾ್ದನೆ.
11 ‡ಆ
ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ
ಾನು ಪ್ರ ಚಾರಕ ಾಗಿಯೂ,
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿಯೂ

ಮತು್ತ
§
ಬೋಧಕ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟ ನು.
ಅದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಈ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೂ ಾನು ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. * ಾನು ನಂಬಿರು ಾತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು. ಆತನು ನನಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ †ಆತನು ‡ಆ ದಿನದವರೆಗೆ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೃ ಢ ಾಗಿ
ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ನೀನು §ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ, ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದ
12

*ಸ್ವ ಸ್ಥಬೋಧ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾದರಿ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸು. 14 †ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯವನು್ನ ‡ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿಕೋ.
15 §ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಬಲೆ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ಪುಗೇಲನೂ
ಹೆ ರ್ಗೇನನೂ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ. 16 *ಒನೇಸಿ ರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕತರ್ನು ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲಿ,
ಅವನು ಹಲವು ಾರಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದನು. †ನನ್ನ ಬೇಡಿಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಪಡದೆ, 17 ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ
ಬಂದಕೂಡಲೆ ‡ಬಹು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ನನ್ನ ನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡನು. 18 ಅವನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕತರ್ನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲಿ. ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದನೆಂಬದು ನಿನಗೆ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ.
†
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1 ಕೊರಿ 3:13
1:13 1 ತಿ . 1:14
§ 1:15 ಅ. ಕೃ. 19:10 * 1:16 2 ತಿ . 4:19 † 1:16 ವ. 8; ಅ. ಕೃ. 28:20 ‡ 1:17 ಮ ಾ್ತ 25:36-40
1:3 ರೋ
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*ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ †ಬಲಹೊಂದಿದವ ಾಗು. 2 ನೀನು
ಅನೇಕ ಾ ಗಳ ಮುಂದೆ ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ‡ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದ,
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಡು. 3 §ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೈ ನಿಕನಂತೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
1

ಕಷ್ಟ ವನ್ನ ನುಭವಿಸು. 4 ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಸೈ ನಿಕನು ಲೋಕವ್ಯ ವ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ನು್ನ ಸೈ ನ ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ಾಸ ಪಡುತಿ್ತರುವನಲ್ಲವೇ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ * ಾವ ಾದರೂ

ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಎದು ಾಳಿ
ಡನೆ ಹೋ ಾಡು ಾಗ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಹೋ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ
†ಜಯ ಾಲೆಯು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. 6 ‡ವ್ಯ ವ ಾಯದ ಹುಟು್ಟವಳಿಯಲಿ್ಲ
ದಲನೆಯ ಾಲು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ
ಕೃ ಷಿಕನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 7 ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ೕಚಿಸು. ಕತರ್ನು ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ
ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು. 8 §ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ * ಾವೀದನ ವಂಶದವನೂ

ಾಡಿಕೋ, †ಇದೇ ಾನು ಾರುವ ಸು ಾತೆರ್. 9 ಇದರಲಿ್ಲ ‡ ಾನು
§
ಕಷ್ಟ ವನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಯಂತೆ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. *ಆದರೆ ದೇವರ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. 10 ಆದ ಾರಣ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಹ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ †ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ‡ ಾನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ

ಾಪಕ

ಾಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 11 §ಈ ಾತು ನಂಬತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ
“* ಾವು ಆತನೊಡನೆ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ
†ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವು,
12 ‡ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಆತನೊಡನೆ ಆಳುವೆವು.
§ ಾವು ಯೇಸುವಿನವರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
*ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನವರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನು.
13 ಾವು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ
†ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.
ಆತನು ‡ತನ್ನ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.”
ಅನು

ೕದಿತ ಾದ ಸೇವಕನು

14 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಭೆಯವರ

ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡುವುದಲ್ಲದೇ,
§
ಾವ ಪ್ರ
ೕಜನಕೂ್ಕ ಾರದ ತಕರ್ ಾ ಾ್ವದಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದೆಂದು, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
15 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳು.
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸಪಡು.
ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದ ಕೆಲಸದವನೂ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನೂ ಆಗಿರು.
16 * ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾದ ವ್ಯ ಥರ್ ಹರಟೆ
ಾತುಗಳಿಂದ †ದೂರ ಾಗಿರು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನಸು್ಸಕೊಡುವವರು
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಭಕಿ್ತಹೀನ ಾಗುವರು.
*
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‡ಹುಮೆ ಾಯನೂ ಪಿಲೇತನೂ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಸತ್ಯ ಭ ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗಿ §ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಆಗಿಹೋಯಿತೆಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 19 ಆದರೂ ದೇವರ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರವು
ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ *“ತನ್ನವರು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಕತರ್ನು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂತಲೂ “ಕತರ್ನ
18 ಅವರು

ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರು ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು” ಎಂತಲೂ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
20 †ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ
ಾತೆ್ರ ಗಳಲ್ಲದೆ, ಮರದ ಾತೆ್ರ ಗಳೂ, ಮಣಿ್ಣ ನ ಾತೆ್ರ ಗಳೂ
‡
ಇರುತ್ತವೆ.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾದ ಬಳಕೆಗೂ ಕೆಲವನು್ನ ಹೀನ ಾದ ಬಳಕೆಗೂ
ಬಳಸ ಾಗುತ್ತದೆ. 21 §ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನು ಹೀನ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ನು್ನ
ಶುದ್ಧ

ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ಾದ ಬಳಕೆಗೆ

ೕಗ್ಯ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
ಾನನಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿಯೂ, *ಸಕಲ ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿಯೂ, ಯಜ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
22 ನೀನು
ೌವನದ
ೕಹಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರು.
ಶುದ್ಧಹ ೃ ದಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಕತರ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರ ಸಂಗಡ ನೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾಸಪಡು. 23 †ಮೂಢರ ಬುದಿ್ಧಹೀನರ ವಿಚಾರಗಳು ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಾರಣ ಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು

ಅವುಗಳ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. 24 ‡ಕತರ್ನ ಸೇವಕನು ಜಗಳ ಾಡದೆ, §ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಧುವೂ,
*ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೀಣನೂ್ನ,
ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ್ನ 25 ಎದುರಿಸುವವರನು್ನ † ೌಮ್ಯ ತೆಯಿಂದ
ತಿದು್ದವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ‡ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಆ ಎದುರಿಸುವವರ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ
§ಸತ್ಯ ದ ಾನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಾ್ಟ ನು. 26 *ಸೈ ಾನನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವ ಾದ ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ
ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾ ಾರು.

3

ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳು
1 ಆದರೆ *ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಠಿಣ ಾಲಗಳು ಬರುವವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ.
2 ಮನುಷ ್ಯರು
† ಾ್ವಥರ್ಚಿಂತಕರೂ, ‡ಹಣ ಾಸೆಯವರೂ, ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ, ಅಹಂ ಾರಿಗಳೂ, ದೂಷಕರೂ,
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರೂ,
ಉಪ ಾರ
ನೆನಸದವರೂ,
ದೇವಭಯವಿಲ್ಲದವರೂ,
3 §ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವರೂ, ಸ ಾ ಾನಹೊಂದದವರೂ, ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ, ದಮೆಯಿಲ್ಲದವರೂ,
4
*ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಕೂ್ರರರೂ,
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೂ,
ದೊ್ರ ೕಹಿಗಳೂ,
ದುಡುಕುವವರೂ,
†ದುರಹಂ ಾರವುಳ್ಳವರೂ, ‡ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಭೋಗವನೆ್ನೕ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೂ,
5

ಭಕಿ್ತಯ ವೇಷವಿದು್ದ ಅದರ ಬಲವನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನವವರೂ ಆಗಿರುವರು. ಇಂಥವರ ಸಹ ಾಸವನೂ್ನ
ಾಡದಿರು. 6 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು §ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನುಸುಳಿ, ಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರೂ, ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ
ಆಸೆಗಳಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತರೂ ಆಗಿರುವ ಅವಿವೇಕಿಗ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರು ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ.
7 ಆ ಸಿ್ತ ೕಯರು
ಾ ಾಗಲೂ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ *ಸತ್ಯ ದ ಪರಿ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದ ಾರದವರು.
್ರ
†ಯನ್ನ, ಯಂಬ್ರ ಎಂಬವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ಸಹ ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿದು್ದ, ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಆದರೆ
8

‡
†

2:17 1 ತಿ

. 1:20

2:20 1 ತಿ

. 3:15

3:1

†

ಫಿಲಿ 2:21

‡

. 6:4

2:23 1 ತಿ

6:1; ತೀತ 3:2

‡

‡

§
‡

2:20 ರೋ

‡

2:25 ಅ. ಕೃ. 8:22

§

ಾ. 9:21

3:6 ತೀತ 1:11

§

2:25 1 ತಿ

6:10

*

§

2:19 ಅರಣ್ಯ 16:5; ನಹೂ. 1:7;
2:21

§

2:24 ಮ ಾ್ತ 12:18

3:2 ಲೂಕ 16:14; 1 ತಿ

3:4 ಫಿಲಿ 3:19

*
§

2:18 1 ಕೊರಿ 15:12

. 2:4

3:3 ರೋ

3:7 1 ತಿ

ಾ. 25:4; ಯೆ ಾ 52:11

*

2:24 1 ಥೆಸ. 2:7

2:4

*

2:26 1 ತಿ

ಾ. 1:31

†

3:8 ವಿ

*

ೕ ಾ 10:14, 27; 1 ಕೊರಿ 8:3

*

2:24 1 ತಿ
. 3:7

*

3:3 ತೀತ 1:8

ೕ 7:11

. 3:17; ತೀತ

2:21 2 ತಿ
. 3:2
3:1 1 ತಿ

†

†

2:25 ಗ ಾತ್ಯ.
4:1

3:4 1 ತಿ

†

3:2

3:6; 6:4

2 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 3:10
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2 ತಿ

ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ‡ಆ ಯನ್ನ ಯಂಬ್ರರ
ಪ್ರಕಟ ಾಗಿ ಬಂದ ಾಗೆಯೇ ಇವರದೂ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದು.
10 §ನೀ ಾದರೋ ನನ್ನ ನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ, ನನ್ನ ಬೋಧನೆ,
ದೀಘರ್ ಾಂತಿ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಸೈ ರಣೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ, 11 *ಅಂತಿ
ೕಕ್ಯ, †ಇಕೋನ್ಯ,

ಥೆಯನಿಗೆ 4:8

ಮೂಖರ್ತನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ನಡತೆ, ಉದೆ್ದೕಶ, ನಂಬಿಕೆ,
‡ಲುಸ್ತ ್ರ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳನೂ್ನ, ಕ ಾ್ಟ ನುಭವಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕ.
ಾನು ಎಂಥೆಂಥ
ಹಿಂಸೆಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು, §ಅವೆಲ್ಲವುಗ ಳಗಿನಿಂದ *ಕತರ್ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. 12 †ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
13

ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಸೆಗೊಳ ಾಗುವರು.
ಾಡು ಾ್ತ ಾವೇ
ೕಸಹೋಗು ಾ್ತ ‡ಹೆಚಾ್ಚದ

ಆದರೆ ದುಷ್ಟರೂ, ವಂಚಕರೂ ಇತರರನು್ನ
ೕಸ
14 §ನೀ ಾದರೋ ಕಲಿತು ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಂಬಿದ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆ
ಾಗಿರು.
15
*
†
ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವರು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು.
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳ
ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು.

ಪರಿಚಯ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ‡ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವ
16 ದೈ ವ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ §ಪ್ರ ತಿ
ಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿವೆ.
ಂದು ಾಸ್ತ ್ರ ವು
ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ, ಖಂಡನೆಗೂ, ತಿದು್ದಪಡಿಗೂ, ನೀತಿಶಿ ಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ. 17 ಆದರಿಂದ *ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದು್ದ ಸಕಲಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗುವನು.

4

ಾನು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ *ಜೀವಿಸುವವರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನೂ್ನ, †ಆತನ ಾಜ್ಯ ವನೂ್ನ ಮುಂದಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾರು, ಅನುಕೂಲ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ
ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರು. ಪೂಣರ್ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ‡ಖಂಡಿಸು,
3
ಗದರಿಸು, ಎಚ್ಚರಿಸು.
ಾಕೆಂದರೆ ಜನರು §ಸ್ವ ಸ್ಥಬೋಧನೆಯನು್ನ ಒಪ್ಪ ಾರದ * ಾಲವು
1

ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಇಂ ಾಗುವ ಾಗೆ ತಮ್ಮ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಕರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. 4 ಅವರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ †ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಇಚಿ್ಛ ಸುವರು. 5 ಆದರೆ ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
‡ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, §ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಾಳಿಕೋ, *ಸು ಾತಿರ್ಕನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡು, ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಾಡು. 6 ಾಕೆಂದರೆ ಾನಂತೂ †ಈಗಲೇ ಾನದ್ರ ವ ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾಗು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ. ‡ನನ್ನ ನಿಗರ್ಮನದ ಸಮಯವು ಸಮೀಪ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. 7 §ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಹೋ ಾಟವನು್ನ
*ನನ್ನ ಓಟವನು್ನ ಓಡಿಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಲೆಯು ಮುಂದೆ ನನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ, ಅದನು್ನ ‡ನೀತಿವಂತ ಾದ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು §ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು, ನನಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವನು.
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,

8 †ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಜಯ

‡
‡
§

§ 3:10 ಫಿಲಿ 2:22 * 3:11 ಅ. ಕೃ 13:14; 45, 50 † 3:11 ಅ. ಕೃ 14:1,2,5
§
3:11 ಅ. ಕೃ 14:6,19
3:11 ಕೀತರ್ 34:19 * 3:11 2 ತಿ
4:17 † 3:12 ಅ. ಕೃ 14:22 ‡ 3:13 ಪ್ರಕ 22:11
*
†
3:14 2 ತಿ
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3:15 2 ತಿ
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ೕ ಾ 5:39 ‡ 3:15 ಕೀತರ್ 119:99 § 3:16 ರೋಮ
*
*
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2 ತಿ

ಥೆಯನಿಗೆ 4:22

ೌಲನ ವೈ ಯುಕಿ್ತಕ ಆದೇಶಗಳು

9 ನೀನು *ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೇ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಡು, 10

ಾಕೆಂದರೆ †ದೇಮನು ಇಹಲೋಕವನು್ನ
‡ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ, §ನನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಕೆ್ರ ಸ ್ಕನು ಗ ಾತ್ಯಕೂ್ಕ *ತೀತನು ದ ಾ್ಮತ ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೋದರು. 11 †ಲೂಕನು ಾತ್ರ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ‡ ಾಕರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ, ಅವನು ನನಗೆ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12-13 §ತುಖಿಕನನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ತೊ್ರ ೕವದಲಿ್ಲ ಾನು ಕಪರ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ, ಪುಸ್ತಕಗಳನೂ್ನ, ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ
ಚಮರ್ದ ಾಗದಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಬರು ಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.
14 *ಕಂಚು ಾರ ಾದ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರ ನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೇಡು ಾಡಿದನು. †ಕತರ್ನು ಅವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ
ತಕ್ಕ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವನು. 15 ನೀನು ಸಹ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು, ಅವನು
ನಮ್ಮ
ಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದನು. 16 ಾನು
ದಲನೆ ಾರಿ ಪ್ರ ತಿ ಾದ
ಾಡಿ ಾಗ
‡
ಾರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೋಷ ಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡದೆ
ಇರಲಿ. 17 §ಆದರೆ ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ನನ್ನ ನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಸು ಾತೆರ್ಯು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾರಲ್ಪಡುವಂತೆಯೂ, *ಅನ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆಯೂ
ಾಡಿದನು.
18
†
‡
ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಸಿಂಹದ ಾ
ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿದನು.
ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ದಿಂದ
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ನು್ನ ಾ ಾಡಿ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು. §ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ಆಮೆನ್.

ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು
*ಪಿ್ರ ಸಿ ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ, ಅಕಿ್ವಲ್ಲನಿಗೂ, †ಒನೇಸಿ ರನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆಹೇಳು. 20 ‡ಎರಸ್ತನು
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. §ತೊ್ರ ಫಿಮನು ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಮಿಲೇತದಲಿ್ಲ ಬಿಟೆ್ಟ ನು.
19

*ಚಳಿ ಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು. ಯುಬೂಲನು,
ೌ್ಲದ ್ಯಳೂ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
22 ಕತರ್ನು †ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಆತನ ‡ಕೃ ಪೆಯು ನಿ
್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೌಲನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ತೀತನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ
ದೇವರ ಸೇವಕನು ಮತು್ತ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲನು ಎಂದು (1:1) ಕರೆದುಕೊಂಡನು. ತೀತನೊಂದಿಗಿನ
ೌಲನ ಸಂಬಂಧದ ಉಗಮವು ಗೂಢರಹಸ್ಯ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ೌಲನ ಸೇವೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ
ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಬಹುದು, ಹುದು ಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಜಕು ಾರ ಾಗಿರುವ ತೀತನು
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ೌಲನು ಕರೆದನು (1:4).
ೌಲನು ತೀತನನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತನು
ಮತು್ತ
ತೆ ಕೆಲಸದವನು ಎಂದು ಬಹು ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಎಣಿಸಿದನು, ಅವನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾಗಿ,
ಅವನ ಶ್ರ ದೆ್ಧ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಇತರರಿಗೆ ಾಂತ್ವನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವಂಥ ಅವನ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ತೀತನನು್ನ
ಪ್ರ ಶಂಸಿದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 63-65 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ತನ್ನ
ದಲ ರೋಮನ್ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಿಕೊ ಲಿಯಿಂದ
ತೀತನಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬಿಟು್ಟ, ತೀತನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲರುವ,

ತೆಕೆಲಸದವನು ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಮಗನು ಆದ, ತೀತನಿಗೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದ ನೂತನ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ, ಸಂಘಟನೆಯ ಕೊರತೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಆಶಿಸಿ್ತನ ವತರ್ನೆಯುಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು, (1) ಹೊಸ ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಕ ಾಡುವಂತೆ
ಮತು್ತ (2) ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲರುವ ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಾ ಯನು್ನ ನೀಡಲು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ತೀತನಿಗೆ ಸಲಹೆಯನು್ನ ನೀಡಲು ಬರೆದನು (1:5).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಡವಳಿಕೆಯ ಕೈ ಪಿಡಿ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು — 1:1-4
2. ಹಿರಿಯರ ನೇಮ ಾತಿ — 1:5-16
3. ವಿವಿಧ ವ
ೕ ಾನದವರ ಕುರಿ ಾದ ಆದೇಶ — 2:1-3:11
4. ಅಂತಿಮ ಾತುಗಳು — 3:12-15
1 ದೇವರ ಸೇವಕನೂ, *ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ
ಸ್ತಲನೂ ಆಗಿರುವ

ೌಲನು, ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಹುದು ಾದ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಜಕು ಾರ ಾಗಿರುವ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. 2 ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃ ಪೆ, ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ.
3 ದೇವರು, ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನಿರೀ ಯನು್ನ,
ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೈ ವ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಸತ್ಯ ದ ಾನಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ದೃ ಢಪಡಿಸಲು
ಾನು ಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಾಗು, ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ
ದೇವರ ಆ ಯ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ ಾಗು ಸೂಕ್ತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾರುವುದರ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
*
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ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕ್ರ ಮಕೆ್ಕ ಾರದಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ರ ಮಪಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆ.
6 †ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನು ದೋಷರಹಿತನೂ, ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು; ಆತನ ಮಕ್ಕಳು
5

ಕತರ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ದು ಾರ್ಗಿರ್ಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯತೆಯ
ಆರೋಪವಿಲ್ಲದವರು ಆಗಿರಬೇಕು. 7 ಏಕೆಂದರೆ, ಸ ಾಧ್ಯ ಕ್ಷನು ದೇವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅವನು ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವನೂ, ಮುಂಗೋಪಿಯೂ, ಕುಡುಕನೂ,
ಜಗಳಗಂಟನೂ, ‡ಅತಿ ಾಭವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವವನೂ ಆಗಿರದೆ, 8 ಅತಿಥಿಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವವನೂ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನೂ, ವಿವೇಕಿಯು, ನೀತಿವಂತನೂ, ದೈ ವಭಕ್ತನು, §ಜಿತೇಂದಿ್ರ ಯನೂ ಆಗಿದು್ದ,
9
ಾನು *ಸ್ವ ಸ್ಥಬೋಧನೆಯಿಂದ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಸು ಾ ಾರ್ ವಿರೋಧಿಗಳ
ಾಯಿ
†
ಕಟು್ಟವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನಂಬತಕ್ಕ ವಚನಗಳನು್ನ,

ದೃ ಢ ಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು.
10 ಅನೇಕರು, ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಿ ‡ಸುನ್ನತಿಹೊಂದಿದವರು, §ಬರೀ
ಾತು ಾರರೂ,
ೕಸ ಾರರೂ,
11 ಅವರು *ಅತಿ ಾಭವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಒಳಪಡದವರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಡ ಾರದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾಡಿ †ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳನೆ್ನೕ ಾಳು ಾಡು ಾ್ತ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚ ಸಬೇ ಾಗಿದೆ.

12

“ಕೆ್ರ ೕತ್ ದಿ್ವೕಪದವರು

ಾ ಾಗಲೂ ಸುಳು್ಳ ಾರರೂ, ದುಷ್ಟಮ ೃ ಗಗಳೂ,

ಾರಿಗ ಾದ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರೂ” ಆಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ‡ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಈ ಾ ಯು ನಿಜವೇ ಆಗಿದೆ; ಆದ ಾರಣ ಅವರು §ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳಿಗೂ,
ಸತ್ಯ ಭ ್ರ ಷ ್ಟ ಾದ *ಮನುಷ ್ಯರ ವಿಧಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡದೆ, 14 †ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಸೋ

‡ಅವರನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ತಿಳಿಸು.
15 §ಶುದ್ಧರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವೇ; ಆದರೆ ಅಶುದ್ಧರಿಗೂ, *ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ
ಾವುದೂ
16
†
ಶುದ್ಧವಲ್ಲ; ಅವರ ಬುದಿ್ಧಯೂ ಮನ ಾ್ಸ ಯೂ ಎರಡೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
ಅವರು ಾವು ದೇವರನು್ನ
ಅರಿತವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರ ನಡತೆ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಸಹ್ಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾಗವಹಿಸುವವರೂ, ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಂದಲೇ
ಅಲ್ಲಗಳೆಯು ಾ್ತರೆ ಾಗು ಸ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ಅ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ಾಬಿತುಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ.

2
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನಡತೆಯವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವ ಸ್ಥ ಬೋಧನೆ
1 ನೀ ಾದರೋ
2 ವೃ ದ್ಧರು
ಸ್ವ ಸ್ಥ ಬೋಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಾಡು.
ಮ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದವರೂ, ೌರವವುಳ್ಳವರೂ, ಜಿತೇಂದಿ್ರ ಯರೂ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರ ೕತಿ, ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವರು
3
ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸು.
ಾಗೆಯೇ, ವೃ ದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು *ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ †ಮದ್ಯಕೆ ್ಕ
ಅಧೀನ ಾಗಿರದೆ ‡ದೇವಭಕೆ್ತಯರಿಗೆ
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು

ಾ್ರ ಯದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ

†

. 3:1-4

† 1:9 2
† 1:11 2
ತಿ . 3:6 ‡ 1:12 ಅ. ಕೃ. 17:28 § 1:13 1 ತಿ . 1:4 * 1:13 ಕೊಲೊ 2:22 † 1:14 ತೀತ. 2:1-2 ‡ 1:14
§ 1:15 ಲೂಕ 11:41; 1 ತಿ . 4:3; ಅ. ಕೃ. 10:15 * 1:15 ರೋ ಾ. 14:23 † 1:16
ತೀತ. 2:15; 1 ತಿ . 5:20
*
1
ೕ ಾ 2:4
2:3 1 ತಿ . 3:11 † 2:3 1 ತಿ . 3:8; 5:2 ‡ 2:3 1 ತಿ . 2:9 § 2:4 1 ತಿ . 6:1
1:6 1 ತಿ

ಥೆಸ. 2:13-15

‡

‡

ೕಗ್ಯ ಾದ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃ ದ್ಧ
ಾದರಿ ಾಗಿ, §ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ದೂಷಣೆ ಾಗದಂತೆ

1:7 1 ತಿ

. 3:8; 1 ಪೇತ್ರ 5:2

1:10 ಅ. ಕೃ. 10:45; 11:2

§

1:10 1 ತಿ

§

1:8 1 ಕೊರಿ 9:25

. 1:6

*

*

1:11 1 ತಿ

1:9 1 ತಿ

. 1:10

. 6:5; 2 ಪೇತ್ರ. 2:3

ತೀತನಿಗೆ 2:5

1723

ತೀತನಿಗೆ 3:5

ಾ್ರ ಯದಸಿ್ತ ್ರ ಯರು ಗಂಡಂದಿರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೂ,
ಾಶಿಲರೂ, ಪತಿವ್ರ ತೆಯರೂ 5 * ಸ್ವಂತಮನೆ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರೂ,

ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿಳಿಸು.
ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರೂ, ಕ್ಷ

ಸುಶೀಲೆಯರೂ ಆಗಿ †ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನೀನು
6
ವೃ ದ್ಧ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು.
ಾಗೆಯೇ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವ ಸ್ಥ
7
‡
ಚಿತ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸು .
ಸ ಾ್ಕಯರ್
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀನೇ
ಾದರಿ ಾಗಿರು. ನೀನು

ಾಡುವ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ §ಸತ್ಯ ವೂ * ೌರವವೂ ಆ ೕಪಣೆಗೆ ಅವ ಾಶವಿಲ್ಲದಂಥ †ಸುಬುದಿ್ಧಯೂ
ಇರಬೇಕು; 8 ‡ಆಗ ನಮಗೆ ಎದು ಾಳಿಗ ಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದೆ ಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು. 9 §ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಡು ಾ್ತ ಎದುರುತ್ತರಕೊಡದೆ, 10 ಎದುರುತ್ತರಕೊಡದೆ,
ಾವುದನೂ್ನ
ಕದಿ್ದಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ಒಳೆ್ಳಯ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಲು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ * ೌರವ ತರುವಂತೆ ವತಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು. 11 ಏಕೆಂದರೆ
†ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನಂಟು ಾಡುವ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ‡ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಯಿತು; 12 ಅದು

ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯನೂ್ನ, ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳನೂ್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಾಗ್ಯಕರ ಾದ §ನಿರೀ ಯನು್ನ, 13 ಅಂದರೆ ಮ ಾ
ದೇವರ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಪೂಣರ್ ಾದ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ಇಹಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ, ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. 14 *ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಕಲ ಅಧಮರ್ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
†ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾದ ‡ಸ್ವಕೀಯಜನರನು್ನ ತನ ಾಗಿ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
§ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.

ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ

ಈ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತ, ಪೂಣರ್ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ *ಖಂಡಿಸು ಾ್ತ
ಇರು. † ಾರೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸದ ಾಗೆ ನೋಡಿಕೋ.
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ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆ ಬೋಧನೆ
1
*ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ

ಅಧೀನ ಾಗಿ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕಂತಲೂ,
ಸಕಲಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 2
ಾರನೂ್ನ ದೂಷಿಸದೆ, †ಕುತಕರ್
ಾಡದೆ ‡ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಪೂಣರ್ಸದು್ಗಣವನು್ನ ತೋರಿಸು ಾ್ತ ಾತಿ್ವಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, ಅವರಿಗೆ
ನೆನಪಿಸು. 3 §ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಸಹ,
ದಲು ಅವಿವೇಕಿಗಳೂ, ಅವಿಧೇಯರೂ,
ೕಸಹೋದವರೂ,
ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರೂ, ಕೆಟ್ಟತನ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲಕಳೆಯುವವರೂ, ಅಸಹ್ಯರೂ, ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹಗೆ ಾಡುವವರೂ ಆಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರ *ದಯೆಯೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ, ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾ ಾಗ, 5 † ಾವು
ಾಡಿದ
ಪುಣ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ ‡ಪುನಜರ್ನ್ಮ ವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ದೀ ಾ ಾ್ನ ನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ,
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ §ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಆತನು *ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸಿದನು.
*
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1 ತಿ
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†
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‡ 2:11 ತೀತ 3:4
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‡
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†
*
†
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§
*
†
‡
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3:4 ರೋ ಾ 2:4
3:5 ರೋ ಾ 3:27
3:5 ಎಫೆ 5:27;
ೕ ಾ 3:5;
§ 3:5 ರೋ ಾ 12:2 * 3:5 ಎಫೆ 2:4; 1 ಪೇತ್ರ 1:3
1 ಕೊರಿ 6:11; 1 ಪೇತ್ರ 3:21;
5:16; ಫಿಲಿ 2:15

†

†

‡
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ಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟು್ಟ †ನಿತ್ಯ ಜೀವದ
ನಿರೀ ಗೆ ‡ ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನ ಮೂಲಕ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ
6-7

§ಸುರಿಸಿದನು.

*ಇದು ನಂಬತಕ್ಕ
ಾ ಾಗಿದೆ; ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವವರು ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳನು್ನ ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಉತ್ತಮವೂ, ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾರಿಯೂ ಆಗಿವೆ. 9 ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ
†ತಕರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ‡ವಂ ಾವಳಿಗಳಿಂದಲೂ, ಜಗಳಗಳಿಂದಲೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
8

ಾ ಾ್ವದಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಾಗಿರು; §ಅವು ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕವೂ ವ್ಯ ಥರ್ವೂ ಆಗಿವೆ. 10 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಭಿನ್ನಭೇದಗಳನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ *ಒಂದೆರಡು ಾರಿ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟು್ಟ
ಬಿಡು; 11 ಅಂಥವನು ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಿಂದ ದೂರ ಾದವನೂ ಾಪ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಶಿ ಗೆ
ಅಹರ್ನೆಂದು ಅವನ ಮನಸೆ್ಸೕ ನಿಣರ್ಯ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡೆ

ಾತುಗಳು
ಾನು †ನಿಕೊ ಲಿಯಲಿ್ಲ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅತೆರ್ಮನ ಾ್ನ ಗಲಿ ‡ತುಖಿಕನ ಾ್ನ ಗಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
13
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು.
ಾ್ಯಯ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾದ ಜೇನನನೂ್ನ ಮತು್ತ §ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನೂ್ನ ಜಾಗ್ರ ತೆ ಾಗಿ
12

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು; ಅವರಿಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಾಗ ಾರದು. 14 ನಮ್ಮ ಜನರು ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಹೀನ ಾಗದಂತೆ
ಬೋಧಿಸು. ತಮ್ಮ ಸಹ ಾನವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನೆರವು ನೀಡಲಿ. ಪರೋಪ ಾರವನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಾಥರ್ಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿ. 15 ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು.
* ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
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ಫಿಲೆ

ಫಿಲೆ

ೕನನಿಗೆ 3

ೕನನಿಗೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಫಿಲೆ ೕನನ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ೌಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (1:1). ಫಿಲೆ ೕನನ
ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ, ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ಫಿಲೆ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ೌಲನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಕೊಲೊ 4:9 ರಲಿ್ಲ ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ತುಖಿಕನೊಂದಿಗೆ (ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ತಂದುಕೊಡುವಂಥವನು) ಕೊಲೊಸೆ್ಸ ಗೆ ಬರುವಂಥವನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸ ಾಗಿದೆ.
ೌಲನು ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ಬರೆದಿರುವುದು ಆಸಕಿ್ತ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು
ಎಷು್ಟ ಾ್ರ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದಿಂದ ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು, ಫಿಲೆ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೌಲನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದ್ದನು.

ೕನನಿಗೆ ಈ

ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ, ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೆ, ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಖಿರ್ಪ್ಪ ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದನು. ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ, ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಓದು ಾರನು
ಫಿಲೆ ೕನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ( ಾಸ ಾದ ಓನೇಸಿಮನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ಫಿಲೆ ೕನನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಕೆಲ ಂದನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು) ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಪುನಃ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ
ಾಡಲು ೌಲನು ಬರೆದನು (10-12,17). ಇದಲ್ಲದೆ ಫಿಲೆ ೕನನು
ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ಕೇವಲ
ಾಸನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸದೇ, “ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರನು” (15-16) ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ೌಲನು ಬಯಸಿದನು. ಓನೇಸಿಮನು ಇನೂ್ನ ಫಿಲೆ ೕನನ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು,
ಮತು್ತ ಓನೇಸಿಮನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗಗೊಳಿಸಲು ಇದನು್ನ
ಬರೆದನು. ೌಲನ ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಓನೇಸಿಮನು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾದನು (1:10).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆ — 1:1-3
2. ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ — 1:4-7
3. ಓನೇಸಿಮನಿ ಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಿ್ಥಕೆ — 1:8-22
4. ಅಂತಿಮ ಾತುಗಳು — 1:23-25
1 *ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ †ಸೆರೆ
ಾ ಾಗಿರುವ ೌಲನೂ, ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೂ, ನಮಗೆ
ಪಿ್ರ ಯನೂ
ತೆ ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರುವ ಫಿಲೆ ೕನನೆಂಬ ನಿನಗೂ, 2 ಮತು್ತ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸಹ ಹೋ ಾಟ ಾರ ಾದ ‡ಅಖಿರ್ಪ್ಪ ನಿಗೂ §ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ
ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ: 3 *ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ, ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.
*

1:1 ವ. 9; ಎಫೆ 3:1:
1:7:

†

1:1 1 ಥೆಸ. 3:2:

‡
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ಫಿಲೆ ೕನನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಟಿ್ಟರುವ† ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರ ೕತಿ

ಾಗೂ ದೇವಜನರ ಮೇಲಿರುವ
‡ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, 5 ನನ್ನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನು §ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ, ನಿನ ಾಗಿ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸುವರಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುತಿ್ತರುವೆ. *ಕಿ್ರ ಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯೂ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ ಅತಿ ಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದು
7 ಸಹೋದರನೇ, †ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವಜನರ ಹೃ ದಯಗಳಿಗೆ
ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
್ರ ೕ ಾ್ಸಹವೂ,
‡
ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯೂ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವೂ,
ಸ ಾ ಾನವೂ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಓಡಿಹೋದ ಓನೇಸಿಮನೆಂಬ ಾಸನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿ ಾಪನೆ
8 §ವೃ ದ್ಧನೂ, ಈಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ *ಸೆರೆ
ಾ ಾಗಿರುವ ಈ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಪಿ್ರ ೕತಿಯ
ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 9 ನೀನು ಯುಕ್ತ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ †ಪೂಣರ್ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದರೂ ಾಗೆ ಆ ಾಪಿಸದೇ 10 ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಧಿ ಾಗಿರು ಾಗ ನನ್ನ
‡ಮಗನಂತೆ §ಬಂದ *ಓನೇಸಿಮನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

11 ಅವನು

ದಲು ನಿನಗೆ
ಅಪ್ರ
ೕಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಈಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರ
ೕಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾ್ರ ಣ ಪಿ್ರ ಯನಂತಿರುವ
ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 † ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ
ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು. 14 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಉಪ ಾರವು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು
ೕಚಿಸಿ
15 ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನಿನಿ್ನಂದ
ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏನು
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ.
ದೂರ ಾಗಿಹೋದದು್ದ ಬಹುಶಃ ನೀನು ಅವನನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಇರಬಹುದು; 16 ‡ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾಸನಂ ಾಗಿರದೆ ಾಸನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರನಂ ಾಗಬೇಕು. §ಅವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ *ನಿನಗೆ ಲೋಕದ
12 ನನಗೆ

ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ, ಕತರ್ನ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರ ಯ ಾಗಿರುವನಲ್ಲವೇ? 17 ನೀನು ನನ್ನ ನು್ನ
† ತೆ ಾರನೆಂದು ಾವಿಸುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ.
18 ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ನಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಅವನು ನಿನಗೆ
ಾಲವೇ ಾದರೂ
19
‡
ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಕು.
ಾನೇ ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ೌಲನೆಂಬ ಾನು
ಸ್ವಂತ ಕೈ ಯಿಂದ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ಾನು
ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕೇ? 20 ೌದು, ಸಹೋದರನೇ, ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡು. §ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸು. 21 ನಿನ್ನ ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿಯೇ ನೀನು ಾಡುತಿ್ತ ಎಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಕಡೆ ಾತುಗಳೂ ಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು
ಇದಲ್ಲದೆ *ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕೃ ಪೆ
ಾಡುವನೆಂಬ ನಿರೀ ನನಗುಂಟು. ಆದ ಾರಣ ಾನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ
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ಫಿಲೆ

ೕನನಿಗೆ 23

1727

ಫಿಲೆ

ೕನನಿಗೆ 25

ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ †ನನ್ನ
ತೆ ಸೆರೆಯವ ಾದ ‡ಎಪಫ್ರ ನೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ
§
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನನ್ನ
ತೆಗೆಲಸದವ ಾದ
ಾಕರ್, ಅರಿ ಾ್ತಕರ್, *ದೇಮ, ಲೂಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 25 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು.

†
†

1:23 ರೋ

23

24

ಾ. 16:7:

1:25 ಗ ಾ. 6:18:

‡

1:23 ಕೊಲೊ 1:7:

§

1:24 ಕೊಲೊ 4:10:

*
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ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು
ೌಲನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ನಿಜ ಾದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಅ ಾಮಧೇಯ ಾಗಿ
ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದ ಮ ಾ ಾಜಕನು, ಅರೋನನ
ಾಜಕತ್ವಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು
ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಾಗೂ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದವನು ಎಂದು ನಿರಗರ್ಳ ಾಗಿ
ವಿವರಿಸುವಂಥ ಮತೊ್ತಂದು ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸು ಾತನೂ
ಅದನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾತನೂ ಎಂದು ಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಇಬಿ್ರ. 12:2).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 64-70 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ನಂತರ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾಶಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಮುಂಚೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದವ ಾಗಿರುವ
ಮ ಾಂತರಿತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಅಥ ಾ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಯೆಹೂದಿ್ಯ ೕಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. “ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಬಹುಮಂದಿ
ಾಜಕರು (ಅ. . 6:7) ಸಹ ಇದರ ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸ್ಥಳೀಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ
ತನ್ನ ಾಚಕರನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸಲು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು, ದೇವಕು ಾರನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ,
ಾಜಕರಿಗಿಂತ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಯಕರಿಗಿಂತ, ಅಥ ಾ
ಾವುದೇ ಧಮರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇಬಿ್ರ ಯರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು. ಶಿಲುಬೆಯಲಿ್ಲ ಾಯುವ
ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬರುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಮತು್ತ
ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಉಂಟೆಂದು ಭರವಸೆಕೊಟ್ಟ ನು, ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಯಜ್ಞವು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ್ದದು ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ್ದದು ಆಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ,
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಮೂಲಕ ಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು
ಇದನು್ನ ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು — 1:1-2:18
2. ಯೇಸು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕಿ ್ಕಂತಲೂ ಮತು್ತ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು — 3:1-10:18
3. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ರಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲು ಕರೆ — 10:19-12:29
4. ಅಂತಿಮ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು — 13:1-25
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ

ಾತ ಾಡಿದು್ದ
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ದೇವರು ಪು ಾತನ

ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಹಲ ಾರು
ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದರೆ *ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ †ಮಗನ
ಾತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ‡ಆತನನು್ನ ಎಲ್ಲದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಆತನ

ವಿಧದಲಿ್ಲ, ಅನೇಕ ಾರಿ
ಮು ಾಂತರ

ಮೂಲಕವೇ §ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 3 ಈತನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರ ಾಶವೂ,
*ಆತನ ವ್ಯಕಿ್ತತ ್ವದ ಪ್ರ ತಿರೂಪವೂ, †ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕೆ ್ಕ ಆ ಾರವೂ ಆಗಿದು್ದ ಾನೇ
ನಮ್ಮ ‡ ಾಪಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿ, §ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿದು್ದ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು
4 ಈತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಾಗಿದು್ದ. *ಅವರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
ಹೊಂದಿದನು. 5 ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವದೂತರೊಳಗೆ
ಾರಿ ಾದರೂ ಎಂ ಾದರೂ ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದು್ದಂಟೋ?,
“ನೀನು †ನನ್ನ ಮಗನು,
ಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ.”
‡“ ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು,
ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು.”
6 §ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನು್ನ ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡು ಾಗ
*“ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ದೇವದೂತರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,

†“ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಾಳಿಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ,
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
8 ಆದರೆ ಮಗನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾದರೋ,
“ದೇವರೇ ‡ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು.
ನೀತಿದಂಡವೇ ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡ ಾಗಿದೆ.
9 ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಯ ಯವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ನು್ನ ನಿನ್ನ
ತೆ ಾರರಿಗಿಂತ §ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಪರ ಾನಂದ ತೈ ಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
10 *“ಕತರ್ನೇ ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದಿ್ದೕ.
ಆ ಾಶವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ,
11 ಅವು ಾಶ ಾಗುವವು. ಆದರೆ ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಸ್ತ ್ರ ದಂತೆ ಹಳೆಯ ಾಗುವವು.
12 ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಲಂಗಿಯಂತೆ ಮಡಿಸುತಿ್ತೕ ಮತು್ತ
ಅವು ವಸ್ತ ್ರ ದಂತೆ ಬದ ಾಗುವವು.
†ನೀ ಾದರೂ ಅನನ್ಯ ನು.
*

‡ 1:2 ಕೀತರ್ 2:8; ಮ ಾ್ತ 21:38;
1:2 ಇಬಿ್ರ. 3:6; 4:14; 5:8:
*
†
28:18:
1:2 ಮೂಲ: ಯುಗಗಳನು್ನ.
ೕ ಾ 1:3:
1:3 2 ಕೊರಿ 4:4:
1:3 ಇಬಿ್ರ. 11:3; ಕೊಲೊ 1:17: ‡ 1:3
§
*
† 1:5 ಕೀತರ್ 2:7; ಇಬಿ್ರ. 5:5;
ಇಬಿ್ರ. 9:14:
1:3
ಾಕರ್ 16:19; ಲೂಕ 22:69:
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ನಿನ್ನ ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಾವ ದೇವದೂತನಿ ಾದರೂ ದೇವರು,
‡“ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಎಂ ಾದರೂ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೋ?
14 ಈ ಎ ಾ್ಲ ದೇವದೂತರು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ § ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ
13 ಆದರೆ

ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ *ಸೇವ ಾತ್ಮ ಗಳಲ್ಲ

ೕ?

2
ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ರಕ್ಷಣೆ
1 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ
2
ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ, ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶವು
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲು, ಅದನು್ನ ಮೀರಿ ಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ತಪಿ್ಪ ಗೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯತ್ವಕೂ್ಕ ಶಿ ಾಹರ್ ಾದ
3 ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಪ್ರ ತಿಫಲ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಾವು
ಅಲಕ್ಷ ್ಯ
ಾಡಿದರೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಇದು ಕತರ್ನಿಂದ
ದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು
ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿದವರು ಇದನು್ನ ನಮಗೆ ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 4 ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ,
ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತನಿ್ನಚೆ್ಛಯಂತೆ
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ವರಗಳನು್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ದೇವರು ಾನೇ ಅದನು್ನ ಾ ಕರಿಸಿದನು.
ನಮ್ಮ ನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡಿಸು ಾತನು
ಾವು ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತರುವ ಭವಿಷ ್ಯ ತಿ್ತನ ಲೋಕವನು್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ
ಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
6 “ಮನುಷ ್ಯ ನು ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರ ದವನು, ಅವನನು್ನ ನೀನು ಾಕೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು, ಅವನಲಿ್ಲ ಾಕೆ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಡಬೇಕು?
7 ನೀನು ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ
ಾಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ೌರವವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
8 ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ”
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಒಂದೆಡೆ ಾ ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನವಕುಲಕೆ್ಕ ಅಧೀನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದರಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಅಧೀನ ಾಡದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾ ಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಾವು ಇನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 9 ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದ ಯೇಸು ಾಧೆಯನು್ನಭವಿಸಿ ಮೃ ತಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ೌರವವನೂ್ನ ಕಿರೀಟ ಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ ಾವು ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ
10 ಸಮಸ್ತವು
ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವನಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಾವನಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆತನು ಬಹುಮಂದಿ ಪುತ್ರರನು್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಅವರ
ರಕ್ಷಣಾ ಾಯಕನನು್ನ ಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಾಗಿತು್ತ. 11
ಾಕೆಂದರೆ
ಪವಿತ್ರ ಗೊಳಿಸುವವನಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಾದವರಿಗೂ ಒ ಾ್ಬತನೇ ಮೂಲ ಆತನು ದೇವರೇ. ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗೊಳಿಸು ಾತನು ಅವರನು್ನ ಸಹೋದರರೆಂದು ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ.
12 “ನಿನ್ನ ಾಮಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ಸ ಾಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು” ಎಂತಲೂ,
5

‡

1:13 ಕೀತರ್ 110:1; ಇಬಿ್ರ. 10:13: § 1:14 ಮ ಾ್ತ 19:29; 25:34; ರೋ
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“ ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವೆನು” ಎಂತಲೂ, “ಇಗೋ ಾನು ಮತು್ತ ದೇವರು ನನಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ
ಾಂಸ ಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೇಸು ಸಹ ಅವರಂತೆಯೇ
ಆದನು. ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಸೈ ಾನನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
15 ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರಂತೆ
ರಕ್ತ ಾಂಸ ಾರಿ ಾದನು. 16 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆತನು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದನಷೆ್ಟ. 17 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗುವುದು ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ಹೀಗೆ ಆತನು
ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯೂ,
18 ಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಉಳ್ಳ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದನು.
ಾಧೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
13

3

ೕಶೆಗಿಂತ ಯೇಸು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು

ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಸಹೋದರರೇ, ಪರಲೋಕದ *ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರುವವರೇ,
ಾವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವ †ಅ ಸ್ತಲನೂ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ
ೕಚಿಸಿರಿ.
2 ‡
ೕಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಯೇಸುವೂ ತನ್ನ ನು್ನ ನೇಮಕ
ಾಡಿರು ಾತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಮನೆಗಿಂತ ಮನೆಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವವಿರುವುದರಿಂದ
ೕಶೆಗಿಂತ ಯೇಸು ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ನೆಂದೆಣಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟ ಾ್ದನೆ. 4 ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಮನೆಯನು್ನ
5
§
ಾರೊಬ್ಬ ನು ಕಟಿ್ಟರುವನು, ಆದರೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾತನು ದೇವರೇ.
ೕಶೆಯು ದೇವರ
1 ಆದ್ದರಿಂದ

ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ *ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟ ಾಗಬೇ ಾಗಿದ್ದಂಥ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ † ಾ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೇ. 6 ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದರೋ ‡ಮಗ ಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನೂ್ನ, ನಿರೀ ಯ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ, §ಕಡೆ ತನಕ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ * ಾವೇ ದೇವರ ಮನೆ

ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ.

ದೇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಾರ,

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿ

“†ನೀವು ಈ ದಿನ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ,
8 ‡ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ, ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಠ
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
9 ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ಂಡುತನದಿಂದ ನನ್ನ ನು್ನ ಪರೀ ಸಿ,
§ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.

ಾರಿಗ ಾದಂತೆ

10 ಆದ್ದರಿಂದ,

ಾನು ಈ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬೇಸರಗೊಂಡು,
‘ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವ ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರೂ,
ಅವರು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯದವರೂ’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆ.

*
‡
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11 ಹೀಗಿರಲು ‘ಅವರು ನನ್ನ ವಿ

ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
*ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.’ ”
12 ಸಹೋದರರೇ, †ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಬಿಡುವ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ದುಷ್ಟ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹೃ ದಯವು ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಾವನಲಿ್ಲಯೂ ಇರದಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ‡ ೕಸಹೋಗಿ ಕಠಿಣ ಾಗದಂತೆ, ‘ಇಂದು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ

ಅವ ಾಶ ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ, ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿರಿ. 14
ದಲಿನಿಂದಲೂ
§
*
ಇರುವ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಅಂತ್ಯ ದ ವರೆಗೂ ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ
ಾವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
15 “†ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವು ಾದರೆ,
ಪೂವಿರ್ಕರು
ಂಡುತನದಿಂದ ಾಡಿದಂತೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.”
16 ‡ಆತನು ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು
ಾರು?
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ
17

ಹೊರಗೆ ಕರೆತರಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲವೇ?

ಮತು್ತ ದೇವರು ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ಾರ ಮೇಲೆ
§
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು? ಾಪ ಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅವರ ಶವಗಳು ಅರಣ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಹೋದವು. 18 ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ *ನೀವು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಾರನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನು
19
†
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನೂ? ಅವಿಧೇಯರನು್ನ ಕುರಿತಲ್ಲವೇ?
ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರ ಾರದೇ
ಹೋದದು್ದ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಾವು ಅರಿತಿದೆ್ದೕವೆ.

4

1

ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ಾ ಾ್ದನ ಇನೂ್ನ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ *ಅದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ಾವು ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಇರೋಣ. 2 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ

ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಶುಭವತರ್ ಾನವು ಾರೋಣ ಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಾರೋಣ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದವರ †ನಂಬಿಕೆ
ಂದಿಗೆ ಇವರು ಾಲು ಾರ ಾಗದ ಾರಣ ‡ಆ ಸಂದೇಶದಿಂದ
3
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಂಬುವವ ಾದ ಾವುಗಳೇ ಆ §ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ ಾಯರ್ಗಳು ಮುಗಿದುಹೋ ಾಗೂ್ಯ
“ಅವರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು
ಾನು ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ.
4 ಎಲಿ್ಲ
ೕ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ, *“ದೇವರು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಮುಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು” ಬರೆದದೆ. 5 †“ಇವರು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು” ಎಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಆತನು ಪುನಃ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವರು
ದೇವರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ಅನುಮತಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದಲು
ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದವರು ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಾರಣ ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರದೆಹೋದರು. 7 ಪುನಃ
ಬಹು ಾಲದ ನಂತರ ಆತನು ಾವೀದನ ಮೂಲಕ ‘ಈ ಹೊತೆ್ತೕ’ ಎಂದು ಬೇರೊಂದು ದಿನವನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,
‡“ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ,
*

3:11 ಇಬಿ್ರ. 4:3,5:

§

ಎಫೆ 4:22:

†

3:12 ಮ ಾ್ತ 16:16; 2 ಕೊರಿ 3:3; 1 ತಿ

3:15 ಕೀತರ್ 95:7-11; ಇಬಿ್ರ. 3:7; 4:7:

1 ಕೊರಿ 10:5:

†

†

4:2 ರೋ

31:17:

†

*

3:14 ಇಬಿ್ರ. 3:6; 10:23; 1 ಕೊರಿ 15:2:

*

3:18 ಧ

ಾ. 3:3:

‡

4:5 ಇಬಿ್ರ. 4:3:

‡

3:16 ಅರಣ್ಯ 14:2,23,24,30; ಧ

ೕರ್ 1:34,35; ಇಬಿ್ರ. 4:2:
4:2 1 ಥೆಸ. 2:13:

‡

. 4:10:

§

4:7 ಇಬಿ್ರ. 3:7, 8:

†

‡

3:13 ಯೆ ಾ 44:20; ರೋ

ಾ. 7:11;

3:14 ಅಥ ಾ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ.
ೕರ್ 1:34-38:

3:19 ಇಬಿ್ರ. 4:6; ಕೀತರ್ 78:21; 106:24

4:3 ಕೀತರ್ 95:11; ಇಬಿ್ರ. 3:11:

*

§

3:17 ಅರಣ್ಯ 14:29;

*

4:1 ಇಬಿ್ರ. 12:15:

4:4 ಆದಿ 2:2; ವಿ

ೕ 20:11;

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 4:8
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ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 5:5

ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನಷೆ್ಟ.
§ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದದರೆ, ಬೇರೊಂದು ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು
9 ಆದ ಾರಣ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಸಬ್ಬತೆಂಬ ವಿ ಾ್ರ ಂತಿಯು ಇನೂ್ನ
ದೇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
ಉಂಟು. 10 ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಾಗೆಯೇ
ಆತನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವವನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಈ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸೋಣ. *ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಅವರಂತೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಇರೋಣ. 12 ಏಕೆಂದರೆ †ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ಸಜೀವ ಾದದು್ದ,
8

‡ಸಕಿ್ರ ಯ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ

ಾವ §ಇ ಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಗಿಂತಲೂ *ಹರಿತ ಾದದು್ದ ಆಗಿದು್ದ,
ಾ್ರ ಣ
ಆತ್ಮ ಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಮಜೆ್ಜಗಳನೂ್ನ ವಿ ಾಗಿಸುವಷು್ಟ ಮಟಿ್ಟ ಗೂ ತೂರಿಹೋಗುವಂಥ ಾಗಿದು್ದ, †ಹೃ ದಯದ
ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸುವಂಥದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. 13 ‡ಆತನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಮರೆ ಾಗಿರುವ
ಒಂದು ಸೃ ಷಿ ್ಟಯೂ ಇಲ್ಲ. §ಆತನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾದದು್ದ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಗ್ನ ಾಗಿಯೂ
ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ಾವು ಲೆಕ್ಕಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ.
ಯೇಸು ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಮ ಾ ಾಜಕನು
*ಆ ಾಶಗಳನು್ನ ಾಟಿಹೋದ ದೇವಕು

ಾರ ಾದ ಯೇಸುವೆಂಬ †ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಮ ಾ

14

ಾಜಕನು

ಆದುದರಿಂದ ನಮಗಿರುವ‡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿ
ೕಣ.
ಏಕೆಂದರೆ
ಾಜಕನು ನಮ್ಮ §ಬಲಹೀನತೆಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. *ಆತನು
ಸವರ್ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಾದವನು, † ಾಪ ಾತ್ರ ಾಡಲಿಲ್ಲವಷೆ್ಟೕ.
16 ಆದುದರಿಂದ ‡ ಾವು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ
ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ.

15

ನಮಗಿರುವ ಮ ಾ

ಸಮ
ೕಚಿತ ಾದ ಸ ಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈ ಯರ್ದಿಂದ ಆತನ ಕೃ ಾಸನದ
ಮುಂದೆ ಬರೋಣ.

5

ಾಜಕನೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೋಸ್ಕರ *ದೇವರ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ನೇಮಿಸ ಾಗಿದು್ದ. ‡ಅವನು ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
2 § ಾನೂ ಸಹ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ *ಅವನು
ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
1

ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಪ್ರ ತಿ

ಬ್ಬ ಮ ಾ

ಅ ಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಾಗರ್ತಪಿ್ಪದವರಿಗೂ ದ ಾಪರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವನು.
3 ಆದ್ದರಿಂದ, †ಅವನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೋ
ಾಗೆಯೇ ತನಗೋಸ್ಕರವೂ ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ
4 ‡
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಾವನೂ ತನ್ನಷ ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಈ ೌರವ ಪದವಿಯನು್ನ
ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ §ಆರೋನನಂತೆ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
5 *ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು, ಸಹ ತನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾನೇ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

§

4:8 ಯೆಹೋ. 3:10, 14-17; ಅ. ಕೃ. 7:45:

ಅ. ಕೃ. 2:37; 1 ಥೆಸ. 2:13:

‡

4:13 2 ಪೂವರ್ 16:9;

9:24; ಎಫೆ 4:10:

*
‡

†

§

*

4:12 ಪ್ರಕ 1:16; 2:12:

†

5:2 ಇಬಿ್ರ. 7:28:

†

‡

§

4:13

*

§

4:14 ಇಬಿ್ರ. 10:23:

5:1 ಇಬಿ್ರ. 2:17:

5:2 ಇಬಿ್ರ. 2:18; 4:15:

ಅರಣ್ಯ 16:5, 40; 18:7; 2 ಪೂವರ್ 26:18:

§

5:4 ವಿ

†

†

5:3

†

4:12 ಯೆರೆ 23:29;

4:12 1 ಕೊರಿ 14:24, 25:

*

ೕಬ. 26:6:

4:15 ಇಬಿ್ರ. 7:26; 9:28; 2 ಕೊರಿ 5:21; 1 ಪೇತ್ರ. 2:22; 1

*

‡

4:12 1 ಪೇತ್ರ. 1:23:

4:12 ಯೆ ಾ 49:2; ಎಫೆ 6:17:

ೕಬ. 34:21; ಕೀತರ್ 33:13-15; ಾ. 15:11:

4:16 ಇಬಿ್ರ. 7:19, 25; 10:19; ಎಫೆ 2:18; 3:12:

§

*

4:14 ಇಬಿ್ರ. 2:17, 3:1; ಇಬಿ್ರ. 10:21:

4:15 ಇಬಿ್ರ. 2:17, 18:

10:11:

4:11 ಇಬಿ್ರ. 3:12:

4:14 ಇಬಿ್ರ. 7:26;

4:15 ಯೆ ಾ 53:3; ಇಬಿ್ರ. 5:2:

ೕ ಾ 3:5;

5:1 ಇಬಿ್ರ. 8:3:

‡

ೕ ಾ 8:46; 14:30.

5:1 ಇಬಿ್ರ. 8:3, 4; 9:9;

ಾಜ 4:3; 9:7; 16:6; ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:7:

ೕ 28:1; 1ಪೂವರ್ 23:13:

*

5:5

ೕ ಾ 8:54:

‡

5:4

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 5:6
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†“ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು,

ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆ

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 6:7

ಾದೆನು” ಎಂದು ದೇವರೇ ಹೇಳಿದನು.

6 ಆತನು ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ,

“ನೀನು ‡ಸ ಾ ಾಲವೂ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಮ ಾ

ಾಜಕನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ಾನೇ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ, §ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಾ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾತನಿಗೆ *ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡು ಾ್ತ, ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಸುರಿಸು ಾ್ತ, † ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ
‡ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ದೇವರ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದನು.
8 ಹೀಗೆ §ಆತನು ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಾನು *ಅನುಭವಿಸಿದ
ಾಧೆಗಳಿಂದಲೇ ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಂಡನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ †ಆತನು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ, ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ‡ನಿತ್ಯ
7 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಾರಣ ಾದನು.
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನು.

10

ಅಲ್ಲದೆ ಆತನು §ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಮ ಾ

ಾಜಕ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ

ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತ್ಯ ಜಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾವು ಹೇಳಬೇ ಾದದು್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಇದೆ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು
12 ನೀವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಮಂದ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಾಗಿದೆ.
ಬೋಧಕ ಾಗಿರಬೇ ಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ಗಳ *ಮೂಲ ಾಠಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬ ನು ನಿಮಗೆ ಪುನಃ
†
ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಾಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವಲ್ಲ.
11

ಾಲು ಕುಡಿಯುವವನು ‡ಕೂಸಿನಂತಿದು್ದ ನೀತಿಯ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವು § ಾ್ರ ಯಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ *ತಪು ್ಪ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದ್ದದನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು,
ಅ ಾ್ಯ ಸದ ಮೂಲಕ ನೈ ಪುಣ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿದೆ.
13
14

6

ಾ್ರ ಥಮಿಕ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, *ನಿಜೀರ್ವ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ
ಾನ ಾಂತರವೂ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ, †ದೀ ಾ ಾ್ನ ನಗಳ ಬೋಧನೆಯೂ, ‡ಹ ಾ್ತಪರ್ಣೆಯೂ,
§ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವೂ ಮತು್ತ *ನಿತ್ಯ ಾದ ಾ್ಯಯತೀಪೂರ್ ಉಂಟೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪದೇಪದೇ
ಅಸಿ್ತ ಾರವನೆ್ನ ಾಕುತಿರದೆ ಾವು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯೆಡೆಗೆ † ಾಗೋಣ. 3 ದೇವರು ಅನುಮತಿಸುವು ಾದರೆ
1-2

ಆದುದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ

ಾಡುವೆವು. 4 ಒಂದು ಾರಿ ‡ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ § ಾನವನು್ನ
*
ಅನುಭವಿಸಿದವರು,
ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾದವರು, 5 ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ದ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠತೆಯನೂ್ನ
ಮುಂದಣ ಯುಗದ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಜಾರಿಹೋದರೆ, 6 †ಅವರಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ
ಾನ ಾಂತರವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ,
ಾಕೆಂದರೆ ‡ಅವರು ಾ ಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಮಗನನು್ನ
ಾವು ಇವುಗಳನು್ನ

ಪುನಃ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕುವವರೂ ಆತನನು್ನ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅವ ಾನಪಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ.
7 ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇ ಾವತಿರ್ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನು್ನ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಅದು
ಾರ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ವ್ಯ ವ ಾಯ
ಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ,
†

5:5 ಇಬಿ್ರ. 1:5

50;

‡

5:6 ಕೀತರ್ 110:4; ಇಬಿ್ರ. 7:17, 21:

ಾಕರ್ 15:34, 37; ಲೂಕ 23:46:

†

3:1:

†

§

5:10 ಇಬಿ್ರ. 5:6; 6:20:

5:14 ಎಫೆ 4:12, 13. ಇಬಿ್ರ. 6:1:

6:1-2 ಅ. ಕೃ. 19:4,5.

17:31; 2 ಕೊರಿ 5:10:

*

§

5:9 ಯೆ ಾ 45:17:

6:4 ಗ ಾ. 3:2, 5:

†
†

‡

*

6:1-2 ಇಬಿ್ರ. 5:12; ಫಿಲಿ. 3:12-14:
ೕ ಾ 5:16:

ಾಕರ್ 14:36:

*

5:7 ಕೀತರ್ 22:1, 2; ಮ ಾ್ತ 27:46,

ಾಕರ್ 14:36, 39; ಲೂಕ 22:41, 44:

ಇಬಿ್ರ. 1:2:
ಇಬಿ್ರ. 6:1:

*
†

5:8 ಫಿಲಿ. 2:8:
5:12 1 ಕೊರಿ 3:2:

5:14 ಆದಿ 3:22; 1 ಅರಸು. 3:9; ಯೆ ಾ 7:15:

6:1-2 ಅ. ಕೃ. 8:17; 19:6:

6:6 1

5:7

§ 5:8
* 5:12

ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಕೇಳಲ್ಪಟು್ಟ ಭಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದನು.

‡

§

5:7 ಮ ಾ್ತ 26:39, 44;

‡

§ 6:1-2 ಅ. ಕೃ. 17:31, 32: *
‡ 6:4 ಇಬಿ್ರ. 10:32: § 6:4

6:6 ಇಬಿ್ರ. 10:29:

*

†

‡

5:7 ಅಥ ಾ,

5:9 ಇಬಿ್ರ. 2:10:

‡

5:13 1 ಕೊರಿ

6:1-2 ಇಬಿ್ರ. 9:14:

6:1-2 ಅ. ಕೃ. 10:42;
ೕ ಾ 4:10; ಎಫೆ 2:8:

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 6:8
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§ಆದರೆ ಅದು ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಗಳನೂ್ನ
ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅ
ೕಗ್ಯ ಾದ ಾ್ದಗಿ ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತ್ತದೆ. *ಕೊನೆಗದು ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 9 ಪಿ್ರ ಯರೇ,
ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾವು ಾತ ಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. 10 †ನೀವು ದೇವಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ, ಇನೂ್ನ
ಅದು ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

8

ಾಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದರಿ. ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನ ಾಮದ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ
‡ಆತನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅನೀತಿಯುಳ್ಳವನಲ್ಲ. 11 ನಿರೀ ಯ ಸಂಪೂಣರ್
ನಿಶ್ಚಯತ್ವವನು್ನ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಂತ್ಯ ದವರೆಗೂ ನೀವು ಅದೇ §ಶ್ರ ದೆ್ಧಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು

12 ನೀವು ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಬದಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ,
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಾಧ್ಯ ಾಗಿ *ಹೊಂದುವವರನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತೆ್ತೕನೆ.

ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ತಪು ್ಪವುದಿಲ್ಲ
ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾಗ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವರು

13

ಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
†ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, 14 “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನಷೆ್ಟ. 15 ಹೀಗೆ ‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಮನುಷ ್ಯರು ತಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡು ಾ್ತರಷೆ್ಟ,
§ಆಣೆಯನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾದವು ಅಂತ್ಯ ಾಗುವುದು. 17 ಾಗೆಯೇ ದೇವರು *ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು
ಬದ ಾಗ ಾರದೆ್ದಂಬುದನು್ನ, † ಾ ಾ್ದನದ ಾಧ್ಯ ಸ್ಥರಿಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.

18 ದೇವರ

ಾ ಾ್ದನ ಮತು್ತ ಆಣೆ ಇವೆರಡೂ ನಿಶ್ಚಲ ಾದ ಆ ಾರಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ಸು ಾ್ಳಡುವವನಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಆಶ್ರ ಯವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಓಡಿಬಂದು, ‡ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ
ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವ ಾದ ನಮಗೆ ಬಲ ಾದ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ ಉಂಟಾಯಿತು. 19 §ಆ ನಿರೀ ಯು
*
ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಕೆ್ಕ ವಿ ಾ್ವ ಾಹರ್ ಾದದೂ್ದ ಸಿ್ಥರ ಾದದೂ್ದ ಆದ ಲಂಗರ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ
†ತೆರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ. 20 ಅಲಿ್ಲಗೆ ‡ಯೇಸು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿ, §ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ ಆ ಾನಿ್ನಧ ್ಯ ವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7
ಯೇಸು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದು್ದ ಲೇವಿವಂಶದ ಾಜಕರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠನು
1 *ಈ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು † ಾಲೇಮಿನ ಅರಸನೂ ‡ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು.

ಈತನು ಾಜರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2 ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು. “ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕ್”, ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ
ದಲು “ನೀತಿಯ
ಾಜ” ಎಂದೂ, ಅನಂತರ “ ಾಲೇಮಿನ ಾಜ” ಎಂದರೆ “ಸ ಾ ಾನದ ಾಜ” ಎಂದೂ ಅಥರ್.
3 ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಿಲ್ಲ, ಾಯಿಯಿಲ್ಲ, ವಂ ಾವಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ. §ಹುಟು್ಟ, ಾವು ಇಲ್ಲ. ಆತನು ದೇವರ
§

6:8 ಯೆ ಾ 5:1-7; ಲೂಕ 13:6-9:

12; 2 ತಿ

*

. 1:18; ಪ್ರಕ 2:19:

‡

*
6:10

6:8 ಮ ಾ. 4:1;

6:12 ಇಬಿ್ರ. 13:7; ಇಬಿ್ರ. 10:36; 13:7:

22:11:

*

21

†

6:13 ಆದಿ 22:16, 17:

6:17 ವ. 18; ಕೀತರ್ 110:4; ಾ. 19:21:

* 6:19 ಅಂದರೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವುದು.
§ 6:20 ಇಬಿ್ರ. 4:14; 8:1; 9:24: *
24:16; ಧ ೕರ್ 32:8; ಾಕರ್ 5:7: § 7:3
1:2:

†

ೕ ಾ 15:6:

ಾ. 19:17; ಮ ಾ್ತ 10:42; 25:40;

†

†

‡

6:17 ಇಬಿ್ರ. 11:9:

6:19 ಇಬಿ್ರ. 9:7;

7:1 ಆದಿ 14:17-20:

†

6:10 ರೋ

ಾಕರ್ 9:41:
6:15 ರೋ

‡

ಾಜ 16:15:

ಾ. 15:31; 2 ಕೊರಿ 8:4; 9:1,

§

6:11 ರೋ

ಾ. 4:13:

6:18 ಇಬಿ್ರ. 12:1,2.

‡

§

ಾ. 5:2-5:

6:16 ವಿ

§

ೕ

6:19 ತೀತ.

6:20 ಇಬಿ್ರ. 3:1; 5:6, 10; 7:17,

7:1 ಆದಿ 33:18; ಕೀತರ್ 76:2:

‡

7:1 ಅರಣ್ಯ

ಅಥ ಾ, ಅವನು ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದಗಲಿ ಾಲ ಾಗಿ ಹೋದ ಾ್ದಗಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ವ. 6:

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 7:4
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ಾಗಿದು, *ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವನು.
ಈತನು ಎಷು್ಟ ಮ ಾನ್
ೕಚಿಸಿರಿ. †ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದು್ದ ತಂದ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನ ಾ್ಲ. 5 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ‡ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಕು

4

ಾರನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ

ಆಗಿದ್ದನೆಂದು

ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಹೊಂದುವವರು, ಜನರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿರುವ
ಸಹೋದರರಿಂದಲೇ ದಶಮ ಾಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆಯಿದೆ. 6 ಆದರೆ
ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಲೇವಿಯ §ವಂ ಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ದಶಮ ಾಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ *ದೇವರಿಂದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 7 ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಹೊಂದುವವನಿಗಿಂತ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನೇ ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂಬುದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 8 ದಶಮ
ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಾಜಕರು ಒಂದ ಾ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಾಯು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ
ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾತನು †ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರುವನು. 9 ಮತು್ತ ದಶಮ ಾಗಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯು ಕೂಡ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಮೂಲಕ ದಶಮ ಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಾ ಾಯಿತು.
10 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಲೇವಿಯ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ ಲೇವಿಯು
ತತ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇಹದಲಿ್ಲದ್ದನು.
11 ಇ ಾ್ರ ಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಲೇವಿಯರ
ಾಜಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿದೆ.
್ರ
ಲೇವಿಯರ ಈ ‡ ಾಜಕತ್ವದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂಣರ್ ಸಿದಿ್ಧ ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದದರೆ, ಆರೋನನ ಪರಂಪರೆಗೆ
ಸೇರದ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಾಜಕನು ಬರುವುದರ ಅಗತ್ಯ ವೇನಿತು್ತ?
12
ಾಜಕತ್ವವು ಬದ ಾಗುವು ಾದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವೂ ಸಹ ಬದ ಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ.
13 ಆದರೆ §ಇವು
ಾರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ
ೕ ಆತನು ಬೇರೊಂದು ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಆ

ಗೋತ್ರ ದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದಿ್ದಲ.್ಲ 14 *ನಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಯೆಹೂದ ಗೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ
ಜನಿಸಿಬಂದವನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ೕಶೆಯು
ಾಜಕರ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 15-16 ಈ
ಾಜಕನು ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟರುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿರದೆ,
ಲಯ ಾಗದ ಜೀವಶಕಿ್ತಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಾಜಕನು ಎಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾದರೆ
ಅದು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಾಗುತ್ತದ ಾ್ಲ. 17 ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ †“ನೀನು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ

ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ
ಾಜಕನೇ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಾ ಕರಿಸುತ್ತದೆ. 18
ಾಕೆಂದರೆ
‡
ದಲಿದ್ದ ಆ ಯು ದುಬರ್ಲವೂ, ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕವೂ ಆಗಿರುವ ಾರಣದಿಂದ ಅದು ರ ಾ್ದಯಿತು.
19 §ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ವು
ಾವುದನೂ್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
್ರ
ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥ *ಉತ್ತಮ ಾದ ಹೊಸ †ನಿರೀ
ಂದು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 20 ಇದು ಪ್ರ ತಿ ರಹಿತ ಾದ್ದದು
ಅಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲೇವಿಯರು ಪ್ರ ತಿ ಯಿಲ್ಲದೆ
ಾಜಕ ಾದರು. 21 ಆತ ಾದರೋ, ಪ್ರ ತಿ
ಡನೆ
ಾಜಕ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ
‡“ ‘ನೀನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜಕ ಾಗಿದಿ್ದೕ’ ಎಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ

ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೇಸು ಪ್ರ ತಿ
ಡನೆಯೇ §ಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಆ ಾರ ಾದನು. 23 ಲೇವಿಯರು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಉದೊ್ಯೕಗನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮರಣವು ಅಡಿ್ಡ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
24 *ಆತ ಾದರೋ ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನ
ಾಜಕ ಾದರು.
ಾಜಕತ್ವವನು್ನ
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ಾಶ್ವತ ಾದ್ದದು.
ಾರಣ ಆತನು †ತನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ‡ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ ಾಗಲೂ
ಬದುಕುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
26 ಇಂಥವನೇ ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಮ ಾ
ಾಜಕನು, ಈತನು §ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ,
*
†ಆ ಾಶಮಂಡಲಗಳಿಗಿಂತ
ನಿಷ ್ಕಳಂಕನೂ,
ಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರದೆ ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕ ಾಗಿರುವವನು,
ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವವನೂ ಆಗಿರುವನು. 27 ‡ ದಲು ತಮ್ಮ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಮೇಲೆ ಜನರ
25 ಆದ

ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವ ಲೇವಿ ಮ ಾ ಾಜಕರಂತೆ ಈತನು ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಅವಶ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈತನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡು
§ಒಂದೇ ಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 28 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು *ದುಬರ್ಲ ಾದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಾಜಕರ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಕ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ತರು ಾಯ ಪ್ರ ತಿ
ಾಕ್ಯ ವು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ †ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ ಮಗನನೆ್ನೕ ಾಜಕನ ಾ್ನ ಗಿ ನೇಮಕ

ಮ ಾ

ಡನೆ ಬಂದ

ಾಡಿದೆ.

8
1

ಯೇಸುವಿನ

ಾಜಕತ್ವವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ
ಾವು ಈಗ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ *ಮುಖ್ಯ ಾದ

ಾತೇನೆಂದರೆ, ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ
†ಮಹೋನ್ನತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸ ಾರೂಢ ಾದಂಥ ಮ ಾ ಾಜಕನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ.
2 ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಂದಲ್ಲ, ಕತರ್ನೇ
ಾಕಿದ ‡ನಿಜ ಾದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಾಜಕೋದೊ್ಯ ೕಗ ನಡಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
3 §ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಮ ಾ ಾಜಕನು
ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ನೇಮಕ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ *ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಈತನಿಗೂ ಸಹ ಏ ಾದರೂ ಇರುವುದು
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 4 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಾಜಕ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವವರು ಇ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. 5
ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದಗ, “ನೋಡು, ಾನು †ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ದೇವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವುಗಳ ‡ಪ್ರ ತಿರೂಪವೂ,
§ ಾಯೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಅದಕಿ್ಕಂತ
*ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಾಕೆಂದರೆ ಈತನು ಉತ್ತಮ ಾ ಾ್ದನಗಳ
†
ಮೇಲೆ ಾ್ಥಪಿತ ಾದ ಉತ್ತಮ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

7 ‡ಆ
ದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಅಗತ್ಯ ವಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು,
§“ ‘ಇಗೋ, ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ
ಹೊಸ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು’ ಎಂದು ಕತರ್ನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
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‡

*
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§
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9 ‘ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು

ಾನು ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಗಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಲ ಸಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
10 *‘ಆ ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಾನು ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು’
ಹೀಗಿರುವುದು,
‘ ಾನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು.
ಾನು †ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವರು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೂ
“ಕತರ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ‡ಹೀನ ಾದವರು
ದಲುಗೊಂಡು ಉನ್ನತ ಾದವರ

ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.
12 ಾನು ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು
ಮತು್ತ §ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಕತರ್ನು
ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
13 ಆತನು “ಹೊಸತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಲಿ್ಲ
ದಲಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ *ಹಳೆಯ ಾಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅದು ಹಳೆಯ ಾಗು ಾ್ತ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.

9

ಭೂಲೋಕದ ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದ ಆಲಯ
1 ಹೀಗಿದ್ದರೂ
ದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ದೇ ಾ ಾಧನೆಯ ವಿಧಿವಿ ಾನಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ
ಇಹಲೋಕ ಸಂಬಂಧ ಾದ *ದೇ ಾಲಯವಿತು್ತ. 2 †ಒಂದು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ,
ಅದರ
ದಲನೆಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ‡ದೀಪಸ್ತಂಭ, §ಮೇಜು, ಮತು್ತ *ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ರೊಟಿ್ಟ ಇವುಗಳಿದ್ದವು.
ಮತು್ತ †ಎರಡನೆಯ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಕೋಣೆಗೆ, ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು. 4 ಅದರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ‡ಧೂ ಾರತಿಯು ಮತು್ತ
§ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದ *ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಮಂಜೂಷದೊಳಗೆ ಮನ್ನ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ †ಚಿನ್ನದ ಾತೆ್ರ ಯೂ, ‡ಆರೋನನ ಚಿಗುರಿದ ಕೋಲೂ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಲಿ್ಲ ನ ಹಲಿಗೆಗಳೂ
ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು.

3

ಇದ್ದವು. 5 ಅದರ ಮೇಲೆ §ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ *ತೇಜಸಿ್ಸ ನ ಕೆರೂಬಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅದನು್ನ ಈಗ
ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ.
6 ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ನಂತರ
ಾಜಕರು ನಿತ್ಯ ವೂ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ
ದಲನೆಯ
ಾಗದೊಳಗೆ
ಾತ್ರ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ, ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
7 ಆದರೆ †ಎರಡನೆಯ ಕೋಣೆ
ಳಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕನೊಬ್ಬ ನೇ ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ ್ಮ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
‡ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ತನ್ನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ತನೊ್ನಡನೆ ಬಲಿರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
*

26:1:

†
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†
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†
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ಜನರ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕವಲ್ಲದ ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಈ ಗು ಾರದ
ದಲನೆಯ ಾಗವು §ಇನೂ್ನ ಇರುವ ತನಕ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ವು ಇದುವರೆಗೂ
8

9 ಇದು ಈಗಿನ
ಪ್ರಕಟ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಾಲಕೆ್ಕ ಒಂದು
ನಿದಶರ್ನ ಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅದರ ಕ್ರ ಮದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗುವ ಾಣಿಕೆಗಳೂ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞಗಳೂ *ಆ ಾಧನೆ
ಾಡುವವರ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 10 ಅವು
†ಅನ್ನ ಾನಗಳೂ ಮತು್ತ ‡ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಒಳಪಟಿ್ಟರುವ ಾ್ನ ನಗಳು ಸಹಿತ ಾಗಿ ದೇಹಕೆ್ಕ ಾತ್ರ

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗ ಾಗಿದು್ದ. ಇವು ಸು ಾರಣೆಯ ಾಲದವರೆಗೆ ಾತ್ರ ನೇಮಕ ಾಗಿದ್ದವು.
11 ಕಿ್ರ ಸ್ತ ಾದರೋ §ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಶುಭಗಳ ಮ ಾ
ಾಜಕ ಾಗಿ ಬಂದು, ಮನುಷ ್ಯರ
*ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದಂಥದೂ, ಇಹಲೋಕದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಂಥದೂ, †ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದುದೂ,
ಬಹು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದುದೂ ಆಗಿರುವ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾಗಿ, 12 ‡ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ
ಹೋರಿಕರುಗಳ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಲ್ಲ ತನ್ನ §ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ *ಒಂದೇ ಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ †ನಿತ್ಯ ವಿ ೕಚನೆಯನು್ನ ಾಧಿಸಿದನು. 13 ‡ಹೋತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವೂ
§ಅಶುದ್ಧ ಾದವರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸುವ *ಕಡಸಿನ ಬೂದಿಯೂ ಶರೀರವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವು ಾದರೆ,
ಾ್ಯ ತ ್ಮ ನಿಂದ †ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನ ಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎಷೊ್ಟೕ
ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ, §ನಮ್ಮ ನು್ನ *ನಿಜೀರ್ವ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ
14 ನಿ

ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ †ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
15 ‡ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ಜನರು, ದೇವರ § ಾ ಾ್ದನ ಾದ ನಿತ್ಯ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
*ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾದನು. ಏಕೆಂದರೆ
ದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
†
ಾಡಿದ
ಾಪಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
‡ಮರಣ

ಾಸನವು ಇರುವಲಿ್ಲ ಆದನು್ನ ಬರೆಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾವನು್ನ ಾಬೀತಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಾಸನವು ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮರಣ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬರೆದವನು
ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಹ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 19 § ೕಶೆಯು
ದೇವರ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಆ ಯನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನು
*ನೀರು, ಕೆಂಪು ಉಣೆ್ಣ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪುಕಡಿ್ಡ ಇವುಗ ಂದಿಗೆ †ಹೋರಿಕರುಗಳ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
16

17 ಮರಣ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುರುಳಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ
್ರ ೕ ಸಿದನು. 20 “‡ಇದು
ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ
§ಗು ಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾತೆ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ
§
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9:11

†

ೕ ಾ 1:7; ಪ್ರಕ 7:14:
9:14 ಇಬಿ್ರ. 1:3; 10:22:

9:15 ಇಬಿ್ರ. 8:6; 12:24:

†

ಾಜ

ಾಕರ್ 14:58; ಅ.

* 9:12 ಇಬಿ್ರ.
* 9:13 ಎಳೆ
§ 9:14 ಕೆಲವು
‡ 9:15 ಇಬಿ್ರ.

9:15 ರೋ

ಾ. 3:24,

‡ 9:16 ಅಥ ಾ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿರುವಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವ ಪಶುವಿನ ಮರಣವು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕಷೆ್ಟ.
25; 5:6; ಪ್ರಕ 5:9:
ಪಶುವಿನ ಮರಣ ಾದ ಮೇಲೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೃ ಢ ಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವ ಆ ಪಶು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರ

†

ೕಜನಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ ಾ. 3:15:

9:19 ವ. 12:

‡

9:20 ವಿ

§

9:19 ವಿ

ೕ 24:8; ಮ ಾ್ತ 26:28:

§

ೕ 24:6, 8:
9:21 ವಿ

*

9:19

ೕ 29:12, 36;

ಾಜ 14:4, 7; ಅರಣ್ಯ 19:6, 17:
ಾಜ 8:15, 19; 16:14, 16; 2

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 9:22
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ರಕ್ತವನು್ನ

್ರ ೕ ಸಿದನು.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ರಕ್ತದಿಂದಲೇ
*
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವವು. ರಕ್ತ ಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೇಸುವಿನ ಯಜ್ಞ ಾಪವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ † ಾಯೆಯಂತಿರುವ ವಸು್ತಗಳ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ
ಇಂ ಾ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವಶ್ಯ ಾದರೂ, ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವಶ್ಯ. 24
ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ‡ನಿಜ ಾದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ ಾಗಿ
23

ಕೈ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ ್ಟ §ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸದೆ, ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ *ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈಗ
25 ಇದಲ್ಲದೆ, ಮ ಾ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಲು ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದನು.
ಾಜಕನು ವಷರ್
ವಷರ್ವೂ ಾ್ರ ಣಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ತನ್ನ ನು್ನ ಅನೇಕ ಾರಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. 26 ಾಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆತನು ಲೋ ಾದಿಯಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ಾರಿ ಾಧೆಪಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ †ಒಂದೇ ಾರಿ,
‡ಯುಗಗಳ ಸ ಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ, §ಆತನು
ಾಪ ನಿ ಾರಣೆ
ಾನೇ ಯಜ್ಞ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು. 27 ಒಂದೇ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮನುಷ ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ

ೕ,

ಾಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾರಿ ಾಯುವುದೂ *ಆ ಮೇಲೆ
ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ †ಬಹು ಜನರ

28

ಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತ ಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಒಂದೇ ಾರಿ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದನು. ಆತನು ‡ಎರಡನೆಯ ಾರಿ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವಂಥದು್ದ § ಾಪವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ *ತನ್ನ ನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ.

10

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ * ಾಯೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳ
ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ವೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಅಪಿರ್ತ ಾಗುವ
ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ, ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವವರನು್ನ †ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಗೆ
1

ತರ ಾರದು. 2 ತಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ನಿಂತು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವವರು
ಒಂದು ಾರಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಾಪದ ಪ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 3 ಈಗ ಾದರೋ
ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಪ್ರ ತಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ‡ ಾಪಗಳ ಾಪಕ ಾಗುವುದುಂಟು, 4 ಾಕೆಂದರೆ §ಹೋರಿಗಳ
ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾರ ಾಡುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಬರು ಾಗ,
*“(ದೇವರೇ,) ಯಜ್ಞಗಳೂ ಾಣಿಕೆಗಳೂ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ,
6 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಆಗ ಾನು, ಇಗೋ, ದೇವರೇ, ಗ್ರ ಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
*

9:22

ಾಜ 17:11:

†

9:23 ಇಬಿ್ರ. 8:5:

‡

9:24 ಇಬಿ್ರ. 8:2; 9:11:

ಾ. 8:34:

9:26 ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:12; 10:10; 1 ಪೇತ್ರ 3:18:

*

‡

§

9:24 ವ. 7:

*

9:24 ಇಬಿ್ರ. 7:25;

§ 9:26
†
ೕ ಾ 1:29; 1
ೕ ಾ 3:5:
9:27 ಮ ಾ್ತ 16:27; 2 ಕೊರಿ 5:10:
9:28 ಯೆ ಾ 53:12; 1 ಪೇತ್ರ. 2:24; 3:18;
‡ 9:28 ಅ. ಕೃ. 1:11: § 9:28 ಇಬಿ್ರ. 4:15: * 9:28 ತೀತ. 2:13:
ಮ ಾ್ತ 20:28; 26:28; ಾಕರ್ 10:45; ಪ್ರಕ 5:9:
* 10:1 ಇಬಿ್ರ. 8:5; ಕೊಲೊ 2:17: † 10:1 ಇಬಿ್ರ. 9:9: ‡ 10:3 ಇಬಿ್ರ. 9:7; ಾಜ 16:21: § 10:4 ವ. 11. ಯೆ ಾ
1:11-15; ಮೀಕ. 6:6-8: * 10:5 ಕೀತರ್ 40. 6-8
ರೋ

†

9:26 ಇಬಿ್ರ. 1:2; 1 ಕೊರಿ 10:11:
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1741

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 10:25

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞಗಳು, “ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು ಮತು್ತ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞಗಳು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
9 ತರು ಾಯ ಆತನು †“ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಯೇಸು
ಆತನು ಎರಡನೆಯದನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದಲನೆಯದನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ‡ಒಂದೇ ಾರಿ §ದೇಹ ಸಮಪರ್ಣೆ
ಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ * ಾವು
8

ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿರುವೆವು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ
ಾಜಕನು †ಪ್ರ ತಿದಿನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ, ‡ಎಂದಿಗೂ ಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾಕ ಾರದಂಥ, ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವನು.
12 ಆದರೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ §ದೇವರ

13 *ಅಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ತನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಾದಪೀಠ ಾಗಿ
14 ಆತನು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವವರನು್ನ ಒಂದೇ
ಾಡಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಆತನು ಾಯುತಿ್ತರುವನು.
ಸಮಪರ್ಣೆಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಾಗಿ †ಪರಿಪೂಣರ್ರ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
15 ಪವಿ

ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಾ ಕೊಡು ಾತ ಾಗಿ,

16 ‡“ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ

ಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿರುವುದು,
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು,
ಅವರ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು ಎಂದು ಕತರ್ನು ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತರು ಾಯ ಇನು್ನ, 17 §“ಅವರ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ಎಂದಿಗೂ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 18 ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೇವಸನಿ್ನ ಾನವನು್ನ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಸೇರೋಣ
*ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ †ಆತನ ದೇಹವೆಂಬ ಪರದೆಯ
ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಾದ ಸಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅತಿ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ
21 ಮತು್ತ §ದೇವರ ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ದೊರೆತಿದೆ.
19-20

ಾಜಕನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಅಧಿ ಾರವಿರುವ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ
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ಆದ ಾರಣ ಕೆಟ್ಟ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ
್ರ ೕ ಸಿ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು, *ತಿಳಿನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ ದೇಹದಿಂದಲೂ, †ಯ ಾಥರ್ಹೃ ದಯದಿಂದಲೂ,
ನಂಬಿಕೆಯ ಪೂಣರ್ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರೋಣ. 23 ಾವು ನಮ್ಮ ನಿರೀ ಯನು್ನ
ಕುರಿತು
ಾಡಿದ ‡ಅರಿಕೆಯನು್ನ ನಿಶ್ಚಂಚಲದಿಂದ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿ
ೕಣ,
ಾಕೆಂದರೆ § ಾ ಾ್ದನ
24
ಾಡಿ ಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು.
ಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಚಿಂತಕ ಾಗಿದು್ದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತರಬೇಕೆಂತಲೂ
25 †ಸಭೆ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ *ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಣ.
ಾಗಿ ಸೇರುವ
ರೂಢಿಯನು್ನ ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಾವು ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡದೆ, ‡ಆ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸು ಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿಯೇ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತರೋಣ.
†
*

10:10 ಇಬಿ್ರ. 7:27; 9:12:

10:10 ಇಬಿ್ರ. 10:5; 2:11; 13:12:

ಾಕರ್ 16:19:

ಇಬಿ್ರ. 8:10; ರೋ

†

‡

10:9 ವ. 7:

*

9:14:

§

10:10 ಮ ಾ್ತ 26:26;

10:11 ಅರಣ್ಯ 28:3:

‡

‡

§

10:17 ಯೆರೆ 31:34; ಇಬಿ್ರ. 8:12:

10:19-20 ಇಬಿ್ರ. 4:16:

§

*

10:24 ಇಬಿ್ರ. 3:13:

†

*

†

10:14 ವ. 1:

§

‡

10:19-20 ಇಬಿ್ರ. 9:8;

10:25 ಅ. ಕೃ. 2:42:

‡

‡

10:23 ಇಬಿ್ರ. 4:14:

10:25 ರೋ

10:12 ಇಬಿ್ರ. 1:3;

10:16 ಯೆರೆ 31:33;

10:21 ಜೆಕ. 6:11-13; ಇಬಿ್ರ. 2:17; 4:14:

10:22 ಯೆಹೆ. 36:25; ಇಬಿ್ರ. 12:24. 2 ಕೊರಿ 7:1; 1 ಪೇತ್ರ 1:2:

11:11; 1 ಕೊರಿ 1:9:

ಾಕರ್ 14:22; ಲೂಕ 22:19; 1 ಕೊರಿ 11:24:

10:11 ಇಬಿ್ರ. 9:9; 10:1, 4:

10:13 ಕೀತರ್ 110:1; ಇಬಿ್ರ. 1:13. 1 ಕೊರಿ 15:25-28:

ಾ. 11:27:

10:19-20 ಇಬಿ್ರ. 9:3:

†

†

ೕ ಾ 10:9; 14:6.

*
§

ಾ. 13:11-13;

10:22 ಇಬಿ್ರ.

10:23 ಇಬಿ್ರ.
ಾಕೋಬ 5:8:

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 10:26
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ಾವು §ಸತ್ಯ ದ ಪರಿ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ *ಬೇಕೆಂದು
ಾಪ ಾಡಿದರೆ
† ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ನವ ಯಜ್ಞವೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಬದಲಿಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ‡ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ನಿರೀ
ಾಗೂ §ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ದಹಿಸುವ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯೂ ಾತ್ರ ಇರುವವು.
26

ಾಡಿದವನಿಗೆ †ಇಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆ ಮೂವರ ಾಕ್ಷ ್ಯ ಾರದ
ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗುತಿ್ತತಷೆ್ಟ. 29 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ‡ದೇವಕು ಾರನನು್ನ ತುಳಿದು,
§ತನ್ನ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ *ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವನು್ನ †ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ, ‡ದೇವರ ಕೃ ಾವರ ಾಗಿರುವ
28

*

ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ತಿರ ಾ್ಕರ

ಆತ್ಮ ನನು್ನ §ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನೋ, ಇನೆಂಥ ಕೂ್ರರದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವೇ
ೕಚಿಸಿನೋಡಿ?
30 *“ಮುಯಿ್ಯ ಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ,
ಾನೇ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನೆಂದು”
ಹೇಳಿ ಾತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲವು. ಇದಲ್ಲದೆ †“ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಯದೆ.
31 ‡ಜೀವಸ್ವರೂಪ

ಾದ ದೇವರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಭಯಂಕರ ಾದದು್ದ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ §ನೀವು
ಾನಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ *ಕ ಾ್ಟ ನುಭವವೆಂಬ ಬಹು
ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 33 ಕೆಲವು ಾರಿ ನೀವು
ನಿಂದೆಗಳನೂ್ನ, ಸಂಕಟಗಳನೂ್ನ, ಅನುಭವಿಸಿ † ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾದಿರಿ. ‡ಕೆಲವು ಾರಿ ಅಂಥವುಗಳನು್ನ
32

ಾಲು ಾರ ಾಗಿದು್ದ ಕ ಾ್ಟ ನುಭವಿಗ ಾದಿರಿ. 34 ನೀವು ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಅನು ಾಪ
ತೋರಿಸಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಾಗಿ §ಉತ್ತಮ ಾಗಿಯೂ, ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆಸಿ್ತಯುಂಟೆಂದು ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ
ಅರಿತುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ *ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 35 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅನುಭವಿಸಿದವರಲಿ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಧೈ ಯರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಅದಕೆ್ಕ †ಮ ಾ ಪ್ರ ತಿಫಲ ಉಂಟು. 36 ನೀವು ‡ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ § ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ *ನಿಮಗೆ ಾಳೆ್ಮಯು ಅವಶ್ಯ ಾಗಿದೆ.
37 †“ಬರು

ಾತನು ‡ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಬರುವನು ತಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
38 ಆದರೆ ನನ್ನವ ಾಗಿರುವ §ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು,
ಅವನು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಜರಿದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.”
39
ಾ ಾದರೋ ಹಿಂಜರಿದವ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗುವವರಲ್ಲ, ನಂಬುವವ ಾಗಿ
ಹೊಂದುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ

11

ನಂಬಿಕೆಯ ಮಹತ್ವಕೆ ್ಕ ದೃ ಾ್ಟಂತಗಳು
1 ನಂಬಿಕೆ
ೕ ಾವು *ನಿರೀ ಸುವಂಥವುಗಳ ಭರವಸೆಯೂ, ಇನೂ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಾಣದವುಗಳ ಮೇಲಿನ
ನಿಶ್ಚಯವೂ ಆಗಿದೆ. 2 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ †ದೈ ವಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. 3 ‡ವಿಶ್ವವು
§

* 10:26 ಅರಣ್ಯ 15:30; ಧ ೕರ್ 17:12: † 10:26 ಇಬಿ್ರ. 6:6; 1 ೕ ಾ
§
* 10:28 ಧ ೕರ್
5:16:
10:27 ಇಬಿ್ರ. 2:3; 12:25:
10:27 ಯೆ ಾ 26:11; ಚೆಫ. 1:18; 3:8. 2 ಥೆಸ. 1:8:
†
‡
§
*
17:2-6:
10:28 ಅರಣ್ಯ 35:30.
10:29 ಇಬಿ್ರ. 6:6:
10:29 ಇಬಿ್ರ. 9:13, 14:
10:29 ಇಬಿ್ರ. 13:20;
† 10:29 ಮೂಲ. ಾ ಾರಣವೆಂದೆಣಿಸಿ. ‡ 10:29 ಮೂಲ. ಕೃ ಪೆಯ ಆತ್ಮ ನನು್ನ. § 10:29 ಮ ಾ್ತ 12:31,
ಜೆಕ. 9:11:
* 10:30 ಧ ೕರ್ 32:35; ರೋ ಾ. 12:19: † 10:30 ಧ ೕರ್ 32:36; ಕೀತರ್ 50. 4: ‡ 10:31
32; ಎಫೆ 4:30.
§ 10:32 ಇಬಿ್ರ. 6:4: * 10:32 ಫಿಲಿ. 1:30.
† 10:33 1 ಕೊರಿ 4:9: ‡ 10:33
ಯೆ ಾ 33:14; ಲೂಕ 12:5:
§ 10:34 1 ಪೇತ್ರ. 1:14: * 10:34 ಮ ಾ್ತ 5:12: † 10:35 ಇಬಿ್ರ. 2:2;
ಇಬಿ್ರ. 13:3; ಮ ಾ್ತ 25:36; 2 ತಿ . 1:16:
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ದೇವರ
ಾತಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತ ಾಯಿತೆಂದು ಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಾಣಿಸುವ ಈ ಜಗತು್ತ ದೃ ಶ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರ ಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
4 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ §ಹೇಬೆಲನು
ಾಯಿನನ ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತ *ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಯಜ್ಞವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಾ ಹೊಂದಿದನು. ದೇವರು ಅವನ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಿದನು. †ಅವನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
5 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ಹನೋಕನು ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೇ ಒಯ್ಯ ಲ್ಪಟ ್ಟ ನು. ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಾರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವವ ಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಾ ಹೊಂದಿದನು. 6 ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು §ದೇವರು ಇ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ನು್ನ

ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು.
7 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ *ನೋಹನು ಇನೂ್ನ ಾಣದಿದ್ದವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ದೈ
ೕಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿ, ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಾವೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದನು.
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಲೋಕದವರು ದಂಡನೆಗೆ ಾತ್ರರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದುದ್ದರಿಂದ
†ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಾದ ನೀತಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದನು.
8 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ ್ಟ ಗ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ § ಾನು
ಾಧ್ಯ ಾಗಿ

ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಾನು ಹೋಗುವುದು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ
ಹೊರಟನು. 9 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಂತೆ
*ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿ ಬದುಕಿದನು.
ಅದೇ ಾ ಾ್ದನಕೆ್ಕ ಸಹ ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದ
ಇ ಾಕನೂ,
ಾಕೋಬನೂ ಅವನಂತೆಯೇ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. 10
ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು
† ಾಶ್ವತ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅಂದರೆ ‡ದೇವರು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ § ಾರಳು * ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿ ಾತನನು್ನ ನಂಬತಕ್ಕವನೆಂದೆಣಿಸಿ
ಾನು
ಾ್ರ ಯ
ಮೀರಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಗಭರ್ವತಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಳು.
12 ಆದುದರಿಂದ †ಮೃ ತ ಾ್ರ ಯ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನಿಂದ ‡ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ಮರಳಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
13 §ಇವರೆಲ್ಲರು ಾ ಾ್ದನಗಳ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ *ಅವುಗಳನು್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ

ಮತು್ತ ಉ ಾ್ಲಸದೊಡನೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಮೃ ತ ಾದರು.
ಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
†ಪರದೇಶದವರೂ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು ಆಗಿದೆ್ದವೆಂದು ‡ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 14 ಇಂಥ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವರು
ಾವು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಹುಡುಕುವವ ಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 15 § ಾವು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ಅವ ಾಶಗಳು ಅವರಿಗಿದ್ದವು.
§
§

11:4 ಆದಿ 4:4-8; 1

ೕ ಾ 3:12:

ರೋ

11:4

17:19; 18:11-14; 21:2:
11:13 ವ. 39:

*

*

†

ಾ. 15:8:

ೕ ಾ 4:24:

ಾ. 4:13; ಆದಿ 6:9; ಯೆಹೆ. 14:14, 20:

ಆದಿ 12:8; 13:3, 18; 18:1, 9:

§

*

11:6 1ಪೂವರ್ 28:9; ಯೆರೆ 29:12-14;

‡

†

11:4 ಆದಿ 4:10; ಇಬಿ್ರ. 12:24:

11:10 ಕೀತರ್ 87:1; ಪ್ರಕ 21:14:

11:13 ವ. 27;

§

†

‡

§

11:12 ರೋ

ೕ ಾ 8:56; ಮ ಾ್ತ 13:17:
11:15 ಆದಿ 24:6-8.

‡

†

11:8 ಆದಿ 12:7:

11:10 ಪ್ರಕ 21:2, 10:

ಾ. 4:19:

‡

ಆದರೆ

11:5 ಆದಿ 5:22-24:

11:7 ಆದಿ 6:13-22; ಲೂಕ 17:26; 1 ಪೇತ್ರ. 3:20:

11:8 ಆದಿ 12:1-4; ಅ. ಕೃ. 7:2-4:

11:11 ಇಬಿ್ರ. 10:23:

47:9. 1ಪೂವರ್ 29:15; ಕೀತರ್ 39:12:

*
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§

†
*

11:7
11:9

11:11 ಆದಿ

11:12 ಆದಿ 15:5; 22:17; 32:12:

11:13 ಎಫೆ 2:19:

‡

11:13 ಆದಿ 23:4;

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 11:17-18

1744

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 11:31

ಅವರು ಪರಲೋಕವೆಂಬ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ಾರೈ ಸುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ *ದೇವರು ಅವರ ದೇವರೇ
ಎನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳದೇ, †ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
‡ಅಬ್ರ ಾಮನು ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗ ಇ ಾಕನನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಆ
§
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಅವನು, “ಇ ಾಕನಿಂದ ಹುಟು್ಟವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅನಿ್ನ ಸಿಕೊಳು್ಳವರು”
19 *ನನ್ನ ಮಗನು
ಎಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಏಕಪುತ್ರ ನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
17-18

ಸತ್ತರೂ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಬದುಕಿಸಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಮತು್ತ
†ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಲೇ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಬಂದವನಂತೆ ಅವನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.
20 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ಇ ಾಕನು
ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಏ ಾವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾಗ ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸಬಹು ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. 21 § ಾಕೋಬನು ಾನು ಮರಣ ಹೊಂದುವ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. *ತನ್ನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 22 †
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಮರಣ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಾತ ಾಡಿ ತನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪ ಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನು.
23 ‡
ೕಶೆ ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಕೂಸು ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
§
ನೋಡಿ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ಭಯಪಡದೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು
ೕಶೆಯು ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ *ಫರೋಹನ ಪುತಿ್ರ ಯ
25 †ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬೇಡವೆಂದುಕೊಂಡನು.
ಾಲದಲಿ್ಲ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವ
‡
ಾಪಭೋಗಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ,
ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ
24

ಬಚಿ್ಚಟ ್ಟರು.

ಮೇಲೆಂದು ತೀ

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ

ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಉಂಟಾಗುವ ನಿಂದೆಯೇ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ

ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಸವರ್ಐಶ್ವಯರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ, §ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಾಗ್ಯ ವೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಏಕೆಂದರೆ *ಮುಂಬರುವ ಪ್ರ ತಿಫಲದ
26

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ †ಅವನು ಅರಸನ ೌದ್ರಕೆ ್ಕ ಭಯಪಡದೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ‡ಅದೃ ಶ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನನು್ನ ದೃ ಷಿ ್ಟ ಸುವವನಂತೆ ದೃ ಢಚಿತ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
28 ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವನು, ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ,
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ §ಅವನು ಪಸ್ಕವನೂ್ನ ರಕ್ತ ೕಕ್ಷಣಾಚಾರವನೂ್ನ ಆಚರಿಸಿದನು.
ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟದ್ದನು.

27

29 *ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವನು್ನ ಒಣ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾಟುವಂತೆ
ಾಟಿದರು.
ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರು ಅದನು್ನ ಾಟುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿ ಾಗ ಮುಳುಗಿ ಹೋದರು.
30 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ †ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತದ ಮೇಲೆ

ಅವು ಬಿದ್ದವು. 31 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ‡ ಾ ಾಬಳೆಂಬ ಸೂಳೆಯು §ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಸ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವಿಧೇಯರೊಂದಿಗೆ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಳು.
*
‡

11:16 ಆದಿ 28:13; ವಿ
11:17-18 ಆದಿ 22:1-10;

4:17-21:

†

ಾಕೋಬ. 2:21:

ೕ ಾ 14:2; ಇಬಿ್ರ. 11:10:

11:16 ಕೀತರ್ 107:36; ಮ ಾ್ತ 25:34;

§

11:17-18 ಆದಿ 21:12; ರೋ

11:19 ಮೂಲ. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.

ಾ. 9:7:

‡

*

11:19 ರೋ

ಾ.

11:20 ಆದಿ 27:27-29, 39,

* 11:21 ಆದಿ 47:31: † 11:22 ಆದಿ 50. 24, 25; ವಿ ೕ 13:19: ‡ 11:23
§
ವಿ ೕ 2:2, 3; ಅ. ಕೃ. 7:20:
11:23 ವಿ ೕ 1:16, 22: * 11:24 ವಿ ೕ 2:10, 11: † 11:25 1
ೕ ಾ 2:17:
‡ 11:25 ಕೀತರ್ 84:10: § 11:26 ಇಬಿ್ರ. 13:13; ಕೀತರ್ 69:9; 89:50, 51; ಫಿಲಿ. 3:7, 8; 1 ಪೇತ್ರ. 4:14: * 11:26
† 11:27 ವಿ ೕ 10:28, 29; 12:37; 13:17, 18: ‡ 11:27 ವ. 13; 1 ತಿ . 1:17: § 11:28
ಇಬಿ್ರ. 2:2; 10:35:
* 11:29 ವಿ ೕ 14:21-30. † 11:30 ಯೆಹೋ. 6:15, 16, 20: ‡ 11:31 ಯೆಹೋ. 6:25;
ವಿ ೕ 12:21-30.
§
ಾಕೋಬ. 2:25:
11:31 ಯೆಹೋ. 2:1, 8-13:
40.

§

†

ೕ 3:6; 4:5.

ಾ ಾನ ಾಗಿ

11:21 ಆದಿ 48:16, 20:

ಇಬಿ್ರ ಯರಿಗೆ 11:32
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ಇನೂ್ನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? *ಗಿದೊ್ಯೕನ್, † ಾ ಾಕ ‡ಸಂಸೋನ, §ಯೆ ಾ್ತಹ, * ಾವೀದ,
†ಸಮುವೇಲ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಾಲದು. 33 ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ಅವರು ಾಜ್ಯ ಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು, ನೀತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದರು, ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು, ‡ಸಿಂಹಗಳ ಾಯಿ ಕಟಿ್ಟದರು., 34 §ಬೆಂಕಿಯ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು, ಕತಿ್ತಯ
32

ಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡರು, ದುಬರ್ಲ ಾಗಿದು್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗ ಾದರು,
*ಪರದೇಶದವರ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 35 †ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ವರನು್ನ ಜೀವದಿಂದ
ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ಾವು
ಾತನೆ ಹೊಂದುತಿ್ತರು ಾಗ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಪುನರು ಾ್ಥನವನು್ನ
ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ, ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. 36 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಅಪ ಾಸ್ಯ, ಕೊರಡೆಯ
ಪೆಟು್ಟ, ‡ಬೇಡಿ, ಸೆರೆಮನೆ ಾಸಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 37 §ಕೆಲವರನು್ನ ಜನರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು,
*ಕೆಲವರನು್ನ ಗರಗಸದಿಂದ ಎರಡು ಾಗ ಾಗಿ ಕೊಯು್ದ ಕೊಂದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದರು.
ಕೆಲವರು ಕೊರತೆ, ಹಿಂಸೆ, ಾಧೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ †ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳ ಚಮರ್ಗಳನು್ನ
ಉಟು್ಟಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡಿದರು. 38 ಇಂಥವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕವು
ೕಗ್ಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
‡
ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮರುಭೂಮಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಗವಿ, ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು.
39

ಾ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, § ಾ ಾ್ದನದ
ಾದ ಾಗ್ಯ ವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ, * ಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು

ಇವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳೆ್ಳ

ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಸಂಕಲಿ್ಪ ಸಿದನು.

40 ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ
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ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ
1-2 ಆದ ಾರಣ ಇಷು್ಟ ಾ ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಘದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ
ಅಭ್ಯಂತರಪಡಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಾರವನೂ್ನ, ಸುಲಭ ಾಗಿ *ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವ ಾಪವನು್ನ ಸಹ ಾವು ತೆಗೆದಿಟು್ಟ,
†ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸು ಾತನೂ ಅದನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು ಾತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ
ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ‡ಓಟವನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಓಡೋಣ. §ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಸಂತೋಷಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ *ಅಪ ಾನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ, ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, †ದೇವರ

ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ನೀವು ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿ ‡ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಂತೆ
§ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು
ೕಚಿಸಿರಿ. *ಆತನು ಾಪಿಗಳಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ವಿರೋಧವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು.
4 ನೀವು
ಾಪಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವಷು್ಟ ಹೋ ಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ.
5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ
ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರೋ? ಅದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ †ಮಗನೇ, ಕತರ್ನ ಶಿ ಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡ.
ಆತನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗದರಿಸು ಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.”

6 ಏಕೆಂದರೆ ‡ಕತರ್ನು
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* 12:1-2 ಕೀತರ್ 22:6,7; 69:19; ಯೆ ಾ 53:3: † 12:1-2 ಇಬಿ್ರ. 1:3: ‡ 12:3
24:26; ಫಿಲಿ. 2:8; ಯೆ ಾ 53:11:
§
ಗ ಾ. 6:9:
12:3 ಮ ಾ್ತ 10:24: * 12:3 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಾಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾನಿಗೆ ಾಡಿದ ವಿರೋಧವನು್ನ ಎ ಾ್ಟ ಗಿ
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ಾನು ಮಗನಂತೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬು ಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಶಿಸಿ್ತ ಾಗಿಯೇ, ನಿಮಗೆ ಶಿ
ಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. §ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಶಿ ಹೊಂದದ ಮಗನೆಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? 8 ಎಲ್ಲರೂ
*
ಾಲು ಾರರಬೇ ಾದ ಶಿ ಯು ನಿಮಗುಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಾದರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ಹೊರತು ಆತನ
7

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.

9

ಇದು

ೌಕಿಕ ತಂದೆಗಳನು್ನ ಾವು ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿತೆ್ತೕವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ

ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸಿದ

ಆತ್ಮ ಗಳಿಗೆ †ತಂದೆ

ಾಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಾವು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅಧೀನ ಾಗಿ ‡ಜೀವಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ೌಕಿಕ ತಂದೆಗಳು §ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಸರಿದೋರಿದಂತೆ ಕೆಲವು

10 ನಮ್ಮ

ಾಲ
ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶಿ ಸಿದರು. ಆದರೆ
*ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ ಾವು ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿತ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.
11
ಾವ ಶಿ
ಾದರೂ †ತ ಾ್ಕಲಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಕರ ಾಗಿ ತೋರದೆ, ದುಃಖಕರ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ

ಶಿಸಿ್ತನ ಅ ಾ್ಯ ಸವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು, ಮುಂದೆ ‡ಸ ಾ ಾನವುಳ್ಳ ನೀತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯು ಾ್ತರೆ.
12 ಆದುದ್ದರಿಂದ §
ೕಲುಬಿದ್ದ ಕೈ ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಡುಗುವ
ಣ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. 13 *ನಿಮ್ಮ
ಾದಗಳಿಗೆ ನೇರ ಾದ ಾರಿಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಕುಂಟುವ ಾಲು ಉಳುಕಿ ಹೋಗದೇ
ಾಸಿ ಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
14 †ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಮತು್ತ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡಿರಿ.
ಾವನೂ ಕತರ್ನನು್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವನೂ §ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗದಂತೆಯೂ, * ಾವ ಕಹಿ ಾದ ಬೇರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಅಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ಅನೇಕರನು್ನ ಮಲಿನಪಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16
ಾವ ಜಾರ ಾಗಲಿ, ಏ ಾವನಂಥ
†ಆ ಏ ಾವನು ಒಂದೇ ಒಂದು
ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರದಂತೆ ಜಾಗ್ರ ತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಊಟಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲುತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ
ಾರಿಬಿಟ್ಟ ನು. 17 ‡ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ, ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಕೆ್ಕ
§ ಾಗರ್ವಿಲ್ಲದೆ ನಿ ಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೆಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
18-19 ನೀವು *ಮುಟ್ಟ ಬಹು ಾದ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತದಂಥ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ, ಾ
ೕರ್ಡ, ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ, ಬಿರು ಾಳಿ,
†ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ,
ಾತುಗಳ ಧ ್ವನಿ ಎಂಬಿವುಗಳ ಬಳಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿರುವುದು. ಆ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಆ ಧ ್ವನಿ ‡ ತ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವುದೇ ಬೇಡವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಏಕೆಂದರೆ, §“ಒಂದು ಮೃ ಗ ಾದರೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ”
ವಿಧಿಯನು್ನ ಅವರಿಂದ ಾಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದೃ ಶ್ಯ ವು ಅತಿ ಭ ಾನಕ ಾಗಿದ್ದದರಿಂದ
ೕಶೆಯು, *“ ಾನು ಹೆದರಿ, ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಆದರೆ ನೀವು †ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರುವ
20

‡ಪರಲೋಕದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಉತ್ಸವ ಸಂಘದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವ §ಕೋಟಾ್ಯ ನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ
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ಬಳಿಗೂ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ *ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ †ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ, ‡ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ, ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮ ಗಳ ಬಳಿಗೂ,
24 §ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ, *ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತಕಿ ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ
23

25
ಾತ ಾಡುವ † ್ರ ೕಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾತನನು್ನ ನೀವು
‡
ಅಸಡೆ್ಡ
ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳ ಾ್ನಡಿದವನನು್ನ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿದವರು ದಂಡನೆಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಾತ ಾಡು ಾತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾಗಿ ಾವು ಹೋದರೆ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡೆವು? 26 §ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು

ಆಗ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕದಲಿಸಿತು. ಈಗ ಾದರೋ ಆತನು, *“ಇನೊ್ನಂದೇ ಾರಿ ಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಕದಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 27 “ಇನೊ್ನಂದೇ
ಾರಿ,” ಎಂಬ ಈ
ಾತನು್ನ
ೕಚಿಸಿದರೆ, ಕದಲಿಸಿರುವ ವಸು್ತಗಳು ನಿಮಿರ್ತ ಾದವುಗ ಾದ್ದರಿಂದ
†ಆಗ, ಕದಲಿಸದೇ ಇರುವ ವಸು್ತಗಳು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ‡
ನಿಲು್ಲವವು.
ಾರೂ ಕದಲಿಸ ಾರದ
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾದ
ಾವು §ಕೃ ತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಭಯದಿಂದಲೂ ಾಡೋಣ. 29 ಏಕೆಂದರೆ *ನಮ್ಮ ದೇವರು ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

13

ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು ಹೇಗೆ
1 *ಸಹೋದರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಸತತ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿರಿ.
2 ಅತಿಥಿ †ಸ ಾ್ಕರ ಾಡುವುದನು್ನ
‡
ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನು್ನ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯದೆ ದೇವದೂತರನೂ್ನ
ಸತ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 3 ಸೆರೆಯವರ ಸಂಗಡ ನೀವೂ
ತೆಸೆರೆಯವರೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅವರಿಗುಂಟಾದ ಾರೀರಿಕ
ಕ ಾ್ಟ ನುಭವವು §ನಿಮಗೂ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡು, *ಅವರನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
4

ಎಲ್ಲರೂ

†ವಿ ಾಹವನು್ನ

ಾನ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು

ಎಣಿಸಬೇಕು

‡ ಾಂಪತ್ಯ

ಮತು್ತ

ಜೀವನವು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ §ಜಾರರಿಗೂ ಮತು್ತ ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳಿಗೂ ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 *ಹಣ ಾಸೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. †ನಿಮಗಿರುವವುಗಳಲಿ್ಲ ತೃ ಪ್ತ ಾಗಿರಿ. ‡“ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ದೇವರು ಾನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
6 ಆದ್ದರಿಂದ, §“ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಸ ಾಯಕನು
ಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, *ಮನುಷ ್ಯ ನು ನನಗೆ
ಾಡಿ ಾನು?” ಎಂದು ಾವು ಧೈ ಯರ್ ಾಗಿ ಹೇಳಬಲೆ್ಲವು. 7 ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿದ †ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ಜೀ ಾಂತ್ಯ ದವರೆಗೆ
ಾವ ರೀತಿ
‡
ನಡೆದುಕೊಂಡುರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತು್ತ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
8 §ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಿನೆ್ನೕ ಇದ್ದ
ಾಗೆಯೇ, ಈ ಹೊತು್ತ, ನಿರಂತರವೂ ಇರುವನು. 9 * ಾ ಾ
ವಿಧ ಾದ ಅನೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯಿಂದ ಹೃ ದಯವನು್ನ
ಏನು

*
*

12:23 ಲೂಕ 10:20:

†

12:23 ಇಬಿ್ರ. 2:12:

12:24 ಇಬಿ್ರ. 11:4; ಆದಿ 4:10:

*

19:18:

12:26 ಹ ಾ್ಗ. 2:6:

ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು.

*

‡

12:23 ಆದಿ 18:25; ಕೀತರ್ 58:11:

12:24 ಇಬಿ್ರ. 10:22:

†

‡

12:27 ಕೀತರ್ 102:26:

12:29 ಧ

13:2 ಮ ಾ್ತ 25:35; 1 ಪೇತ್ರ. 4:9:

12:24 ಇಬಿ್ರ. 8:6; 9:15

12:25 ಅರಣ್ಯ 16:24-35; ಇಬಿ್ರ. 2:3:

‡

ೕರ್ 4:24; 2 ಥೆಸ. 1:8:

‡

§

12:28

*

ಾನಿ. 2:44:

13:1 ರೋ

§

§

12:26 ವಿ

ೕ

12:28 ಅಥ ಾ, ದೇವರ

ಾ. 12:10; 1 ಥೆಸ. 4:9; 1 ಪೇತ್ರ.

§ 13:3 ಮೂಲ: ನೀವೂ ದೇಹದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೆಂದು.
* 13:3 ಇಬಿ್ರ. 10:34; ಮ ಾ್ತ 25:36: † 13:4 1 ಕೊರಿ 7:38; 1 ತಿ . 4:3: ‡ 13:4 ಮೂಲ: ಾಸಿಗೆಯು. § 13:4
* 13:5 1 ತಿ . 3:3: † 13:5 1 ತಿ . 6:6,7,8; ಫಿಲಿ. 4:11; ಮ ಾ್ತ 6:25: ‡ 13:5 ಯೆಹೋ. 1:5;
1 ಕೊರಿ 6:9:
§ 13:6 ಕೀತರ್ 118:6; 27:1: * 13:6 ಕೀತರ್ 56:4,11: † 13:7 ಇಬಿ್ರ. 13:17,24: ‡ 13:7
ಧ ೕರ್ 31:6,8:
* 13:9 ಎಫೆ 4:14:
ಇಬಿ್ರ. 6:12: § 13:8 ಇಬಿ್ರ. 1:12;
ೕ ಾ 8:58; ಪ್ರಕ 1:4,8;
2:17:

†

†

13:2 ಆದಿ 18:3; 19:2:
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†ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರ
ೕಜನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
10 ನಮಗೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಉಂಟು ‡ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
11 ಮ ಾ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ.
ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ, ಆದರೆ §ಆ ಪಶುಗಳ ದೇಹಗಳು

ಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತವಲ್ಲ. 12 ಅದರಂತೆ ಯೇಸು ಕೂಡ *ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ †ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಸತ್ತನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ‡ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ
ನಿಂದೆಯನು್ನ ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ, ಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗೊಣ. 14 ಏಕೆಂದರೆ
§ಇಹದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಟ್ಟಣವು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ ್ಯ ತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ *ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ †ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೆಂಬ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಸಮಪಿರ್ಸೋಣ, ‡ಆತನನು್ನ ಾವು ಕತರ್ನೆಂದು ನಂಬಿ ಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಾಡುವುದೇ ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರೋಪ ಾರ ಾಡುವುದನು್ನ, §ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. *ಇವೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳು.
17 †ನಿಮ್ಮ ಸ ಾ ಾಯಕರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ಅವರು ‡ಲೆಕ್ಕ
ಒಪಿ್ಪ ಸಬೇ ಾದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ § ಾಯುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. *ಅವರು ದುಃಖಿಸದೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವ್ಯ ಸನದಿಂದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ
ಪ್ರ
ೕಜನಕರ ಾದದ್ದಲ್ಲ.

ಕಡೆ ಾತುಗಳು
†ನಮಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಾವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಜ್ಜ ನ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 19 ಮತು್ತ ಾನು
ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ‡ನೀವು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
18

20-21 §ನಿತ್ಯ ಾದ *ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ, ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
†ಸಭೆಯೆಂಬ ಹಿಂಡಿಗೆ ಮ ಾ ಾಲಕ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ‡ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದ, § ಾಂತಿ ಾಯಕ ಾದ ದೇವರು, ನೀವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಾಗೆ ಸಕಲ

ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಆತನು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ತನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದದ್ದನು್ನ *ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. †ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ
ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
22 ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಬುದಿ್ಧಯ
ಾತನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ‡ನಿಮಗೆ
ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
23 §ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ
ಥೆಯನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಅವನು
†

‡

13:9 ಕೊಲೊ 2:16:

†

9:12:

13:10 1 ಕೊರಿ 9:13; 10:18:

13:12 ಮ ಾ್ತ 21:39;

*

13:15 ಎಫೆ 5:20:

13:15 ಯೆ ಾ 57:19; ಹೋಶೇ. 14:2; ಕೀತರ್ 119:108:

†

4:18:

13:17 ಇಬಿ್ರ. 13:7, 24:

†

13:11 ವಿ

ೕ ಾ 19:17,20; ಅ. ಕೃ. 7:58:

ಇಬಿ್ರ. 11:10,16; ಎಫೆ 2:19; ಫಿಲಿ. 3:20:

‡

§

‡

§

‡

ೕ 29:14;

*

13:13 ಇಬಿ್ರ. 11:26; 1 ಪೇತ್ರ. 4:14:

†

13:15

13:16 ರೋ

13:12 ಇಬಿ್ರ.

§

13:14

ಾಜ 7:12; ಕೀತರ್ 107:22; 116:17:

ಾ. 12:13:

13:17 ಯೆರೆ 13:20; ಯೆಹೆ. 34:10:

‡

ಾಜ 16:27:

§

*

13:16 ಮೀಕ. 6:7,8; ಫಿಲಿ.

13:17 ಯೆಹೆ. 3:17:

§

*

13:17

ಅ. ಕೃ. 20:24,31:
13:18 1 ಥೆಸ. 5:25; 2 ಥೆಸ. 3:1:
13:19 ಫಿಲೆ. 22:
13:20-21 ಅಥ ಾ, ಕುರಿಗಳ
ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನಿತ್ಯ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸಿದ ರಕ್ತದ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಬರ

ಾಡಿದ.

63:11;

*

13:20-21 ಜೆಕ. 9:11; ಇಬಿ್ರ. 10:29:

ೕ ಾ 10:11:

ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನಿ

‡

13:20-21 ಅ. ಕೃ. 2:24:

್ಮಳಗೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

†

13:20-21

† 13:20-21 ಮೂಲ: ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬ ಾಗಿರುವ; ಯೆ ಾ
§ 13:20-21 ರೋ ಾ. 15:33: * 13:20-21 ಫಿಲಿ. 2:13
ರೋ ಾ. 11:36: ‡ 13:22 1 ಪೇತ್ರ. 3:12: § 13:23 1
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ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಣುವೆನು.
24 ನಿಮ್ಮ *ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾ ಾಯಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಜನರಿಗೂ ವಂದನೆ ಹೇಳಿರಿ. ಇ ಾಲ್ಯ
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
25 †ಕೃ ಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.

*

13:24 ಇಬಿ್ರ. 13:7,17:

†

13:25 ಕೊಲೊ 4:18:
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ಾಕೋಬನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಾಕೋಬನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (1:1), ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಮುಖ
ಾಯಕನು ಮತು್ತ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಹೋದರನು ಆಗಿದ್ದನು. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅನೇಕ ತಮ್ಮಂದಿರ ಪೈ ಕಿ ಾಕೋಬನು
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು, ಬಹುಶಃ ಇವನು ಅವರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯವ ಾಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಮ ಾ್ತ 13:55 ರಲಿ್ಲರುವ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ದಲಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದಲು ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನು
ಆತನಿಗೆ ಸ ಾಲು ಾಕಿದನು ಮತು್ತ ಆತನ ನಿ
ೕಗವನು್ನ ತ ಾ್ಪ ಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು (
ೕ ಾ 7:2-5).
ತರು ಾಯ ಅವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ ಾದನು. ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪುನರು ಾ್ಥನದ ನಂತರ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ
ಆಯ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು (1 ಕೊರಿ 15:7), ೌಲನು ಇವನನು್ನ ಸಭೆಯ ಸ್ತಂಭವೆಂದು
ಕರೆದನು (ಗ ಾ. 2:9).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 40-50 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಕಿ್ರ.ಶ. 50 ರಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಸ ಾಲೋಚನ ಸಮಿತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರ.ಶ. 70 ರಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ದೇ ಾಲಯದ ವಿ ಾಶಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಪತಿ್ರಕೆಯ ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು ಯೂ ಾಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದುದ್ದಕೂ್ಕ ಚದುರಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯ
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೂ,
ಾಕೋಬನ ಆರಂಭಿಕ ವಂದನೆ ಾದ “ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿರುವ
ಹನೆ್ನರಡು ಗೋತ್ರ ದವರಿಗೆ” ಎಂಬುದನು್ನ ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು
ಾಕೋಬನ ಮೂಲ ಾಚಕರ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಬಲ ಾದ ಾಧ್ಯ ತೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಾಕೋಬನ ಾ್ಯ ಪಕ ಾದ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ
ಾಕೋ. 1:2-4 ರಲಿ್ಲ ನೋಡಬಹುದು.
ಾಕೋಬನು
ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ, ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಾ ಾವಿಧ ಾದ
ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ ಅದನು್ನ ಕೇವಲ ಆನಂದಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿಮಗೆ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನಂಟು
ಾಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದನು, ಈ
ಾಗವು ಾಕೋಬನ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರು ಾ ಾವಿಧ ಾದ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟ ನು (1:5),
ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಾಕೋಬನ ಪೆ್ರ ೕಕ್ಷಕರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಇದ್ದರು. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ (4:4)
ಾಕೋಬನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನು,
ಾಕೋಬನು ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವಂತೆ
ತಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿದೇರ್ಶಿಸಿದನು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಾನಕಿ್ಕರುವ
ಾಗರ್ವೆಂದು ಅವನು ಬೋಧಿಸಿದನು (4:8-10).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ನಿಜ ಾದ ದೈ ವಭಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಾಕೋಬನ ನಿದೇರ್ಶನಗಳು — 1:1-27
2. ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರ ದಶಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ — 2:1-3:12
3. ನಿಜ ಾದ ಾನವು ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ — 3:13-5:20
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ಕಷ್ಟ ಗಳನೂ್ನ ದುಷೆ್ಪ ್ರ ೕರಣೆಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ದೇವರಿಗೂ *ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ

‡ಚದುರಿರುವ

§ಹನೆ್ನರಡು

ಾಕೋಬನು 1:18

ಾಸ ಾಗಿರುವ †

ಾಕೋಬನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ

“ನಿಮಗೆ
*
†
ಶುಭ ಾಗಲಿ.” ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಾ ಾವಿಧ ಾದ ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾಗ ಅದನು್ನ
ಕೇವಲ ಆನಂದಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. 3 ಏಕೆಂದರೆ ‡ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆಯು
ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ

2

ಗೋತ್ರ ದವರಿಗೂ

ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ,

ನಿಮಗೆ § ಾಳೆ್ಮಯನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ. 4 ಆ ಾಳೆ್ಮಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಫಲಿಸಲಿ, ಆಗ *ನೀವು ಸವರ್ಸುಗುಣಸಂಪನ್ನರೂ, ಪರಿಪೂಣರ್ರೂ,
ಾವುದಕೂ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದವರೂ
ಆಗುವಿರಿ. 5 †ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರು ಾನದ ಕೊರತೆಯಿರುವು ಾದರೆ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ,

‡ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದು.
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಹಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉ ಾರ ಾಗಿ
ಕೊಡು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಬೇಡುವವನು §ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹಪಡದೆ *ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು † ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದ್ರ ದ ಅಲೆಯಂತೆ ಅತಿ್ತತ್ತ
ಅಲೆಯುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 7 ಇಂಥವನು ಾನು ಕತರ್ನಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಾವಿಸದೆ
ಇರಲಿ. 8 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ‡ಎರಡು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು, ತನ್ನ ನಡತೆಯಲಿ್ಲ ಚಂಚಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
9 ದೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರನು
ಾನು ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದೆನೆಂದು ಉ ಾ್ಲಸಪಡಲಿ.
10 §ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ಸಹೋದರನು ಾನು ದೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದೆನೆಂದು ಉ ಾ್ಲಸಪಡಲಿ; ಏಕೆಂದರೆ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು *ಹುಲಿ್ಲ ನ ಹೂವಿನಂತೆ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವನು. 11 †ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಾಡಿ, ಹೂವು ಉದುರಿ ಅದರ ರೂಪದ ಸೊಗಸು ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ; ಾಗೆಯೇ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳಲಿ್ಲ ಕುಂದಿಹೋಗುವನು.
12 ‡ಕಷ್ಟ ಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯ ನು. ಅವನು ಪರಿಶೋಧಿತ ಾದ ಮೇಲೆ ಕತರ್ನು §ತನ್ನ ನು್ನ
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ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ *ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
ಾ ಾದರೂ
ಶೋಧನೆಗೆ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಲ್ಪಡು ಾಗ “ಈ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಯು ತನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು” ಹೇಳ ಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರಣೆ ನೀಡುವವನಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಆತನು
ಾರನೂ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಿ
14 ಆದರೆ ಪ್ರ ತಿ
ಶೋಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಬ್ಬ ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದು ಾಶೆಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಮರುಳುಗೊಂಡವ ಾಗಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ. 15 ಆ ಮೇಲೆ †ದು ಾಶೆಯು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಾಪವನು್ನ

ಹೆರುತ್ತದೆ. ಾಪವು ‡ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮರಣವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.
16 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರರೇ,
17 §ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವರಗಳು ಮತು್ತ
ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ವರಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಂದವುಗಳೇ, ಅವು *ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಮೂಲಕತರ್ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ; †ಆತನು ನೆರಳಿನಂತೆ ‡ಬದ ಾಗುವವನಲ್ಲ,
ಚಂಚಲಚಿತ್ತನೂ ಅಲ್ಲ. 18 ದೇವರು §ತನ್ನ ಸುಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಸತ್ಯ ಾಕ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೊಟಿ್ಟ ವುದರಿಂದ
* ಾವು ಆತನ ಸವರ್ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಥಮ ಫಲ ಾದೆವು.
*
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ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿ ಾನ
†ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಇದನು್ನ ಚೆ ಾ್ನ ಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ
‡ಕಿವಿಗೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ಚುರು ಾಗಿಯೂ,
§ ಾತ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಿ ಾನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
*ಕೋಪಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿ ಾನ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ದೇವರು
ಬಯಸುವ ನೀತಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಆದ ಾರಣ †ಎ ಾ್ಲ ನೀಚತನವನೂ್ನ,
19

ಎ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಮನಸಿ್ಸ ನೊಳಗೆ ಬೇರೂರಿರುವ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನಮ್ರ ತೆಯಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿರಿ. ‡ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. 22 ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದ

ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿರಿ, ಅದನು್ನ ಕೇವಲ §ಕೇಳುವವರು
ಾತ್ರ ವೇ ಆಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೀವೇ
23
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
ಾವ ಾದರೂ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳುವವ ಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಪ್ರ ಾರ
ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಹಜ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿದ ಮನುಷ ್ಯ ನಂತಿರುವನು.
24 ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನ ನು್ನ
ಾನೇ ನೋಡಿ ನಂತರ ಾನು ಹೀಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಕ್ಷಣವೇ
ಮರೆತುಬಿಡುವನು. 25 ಆದರೆ *ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟು್ಟ ಓದಿ, ಮನನ
ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನು ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಕೇಳಿ ಮರೆತು ಹೋಗದೆ
26 ತನ್ನ ನು್ನ
†
ಅದರ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯು ಾ್ತ ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ, ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಧನ್ಯ ಾಗುವನು.

ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಾವ ಾದರೂ ‡ತನ್ನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ
ಹೃ ದಯವನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವವ ಾದರೆ ಅವನ ಭಕಿ್ತಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಾಗಿದೆ. 27 ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ
§ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನೂ್ನ, ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ತನಗೆ *ಇಹಲೋಕದ ದೋಷವು ಹತ್ತದಂತೆ ತನ್ನ ನು್ನ
ಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂ ಆಗಿರುವ ಭಕಿ್ತ.

ಾನು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ತಂದೆ

2
ಪಕ್ಷ ಾತವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
1 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, *ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ವ ಾದ
ನೀವು †ಪಕ್ಷ ಾತಿಗ ಾಗಿರ ಾರದು. 2 ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಉತ್ತಮ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ
ಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ ್ಯ ನು
ಕೊಳಕು ಬಟೆ್ಟ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ, 3 ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿರುವವನನು್ನ ೌರವದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಈ ೌರವ ಆಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಎಂತಲೂ, ಆ ಬಡ ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ‡“ನೀನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೋ” ಇಲ್ಲವೇ “ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಲ್ಮ ಣೆಯ ಬಳಿ
ಕುಳಿತುಕೋ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದರೆ, 4 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ §ಭೇದ ಾವ ಾಡುವವ ಾಗಿದು್ದ, ಾರತಮ್ಯ
ಆಲೋಚನೆಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವ ನಿ ಾರ್ರ ಾಡುವವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ ಅಲ್ಲವೇ?
5 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಕೇಳಿರಿ ದೇವರು *ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನ ಬಡವರನು್ನ †ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, ‡ತನ್ನ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರಿಗೆ § ಾನು
ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
6 ನೀ ಾದರೋ
*ಬಡವರನು್ನ
ಾಧ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ?
†
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ಾಧಿಸಿ † ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು
ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ‡ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾದ ಾಮವನು್ನ ದೂಷಿಸುವವರು

ಾನಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
7

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಲ್ಲ ೕ?
ಅವರಲ್ಲ ೕ?
8 ಆದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ಕೆ ್ಕ ಸರಿ
ಾಗಿ §“ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕು” ಎಂಬ
್ರ
ಾಜಾ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾದರೆ, ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡುವವ ಾಗಿರುವಿರಿ. 9 ಒಂದು
*
ವೇಳೆ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಾತಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದು್ದ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಪ್ರ ಾರ ತೀ

10

ಾರ್ನಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತೕರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ
ಾ ಾದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆದು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪದರೆ †ಅಂಥವರು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
11 ಏಕೆಂದರೆ ‡ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
ಾಡ ಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದವನೇ ನರಹತ್ಯ

ಾಡ ಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು. ಆದ ಾರಣ ನೀನು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದರೆ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಮೀರಿದವ ಾಗಿರುತಿ್ತ. 12 ನೀವು §ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟು
ಾಡುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
13 ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರ ಾರ ತೀಪುರ್ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಾತ ಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
*ಕರುಣೆ ತೋರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯು ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯು
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ನಂಬಿಕೆ
ಂದೇ ಾಲದು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬ ನು ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು †ತಕ್ಕ
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು?
ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ ರ ಸುವುದೋ?
15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ‡ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಗೆ ಉಡಲು ಬಟೆ್ಟಯೂ ಮತು್ತ ದಿನನಿತ್ಯ ದ
ಆ ಾರವೂ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿರು ಾಗ, 16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಅವರಿಗೆ ದೈ ಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈ ಸದೆ
“ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ, ಬೆಚ್ಚ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಾಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ, ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಊಟ ಾಡಿ” ಎಂದು
17
§ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರ
ೕಜನವೇನು?
ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಜೀರ್ವ ಾದದು.
18 ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ನು; “ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟು ಮತು್ತ ನನಗೆ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳುಂಟು” *ನೀನು ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ
14

ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. † ಾನು ನನ್ನ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳ ಮು ಾಂತರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂದು ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ. 19 ‡ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನೇ ಎಂದು ನೀನು ನಂಬುತಿ್ತೕ; ಾಗೆ ನಂಬುವುದು ಸರಿ.
ಆದರೆ §ದೆವ್ವ ಗಳು ಸಹ ಾಗೆಯೇ ನಂಬಿ ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತವೆ. 20 ಅವಿವೇಕಿಯೇ, ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ
21 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು
*
ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾಗ ನೀತಿವಂತನೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲವೇ? 22 ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು †ಕಿ್ರ ಯೆಗ ಂದಿಗೆ ಾಯರ್ ಾಡಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಆ ‡ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶವು ನೆರವೇರಿತು ಎಂದು ಾಣುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ.
23 §“ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು ಮತು್ತ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟತು”

ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯ ಥರ್ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಾಬಿತುಪಡಿಸಬೇಕೋ?

ಎಂಬ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು *ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತನೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನು. 24 ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ ನು, ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡು ಾ್ತನೆ
†
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ಹೊರತು ಬರೀ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ.
ರೀತಿ ಾಗಿ ವೇಶೆ್ಯ ಾದ † ಾ ಾಬಳು
‡ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೇರೆ
ಾರಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
26 ಆತ್ಮ ವಿಲ್ಲದ ದೇಹವು
ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತಳೆಂಬ, ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದಳಲ್ಲವೇ?
ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಸತ್ತ ಾ್ದಗಿದೆ.
25 ಅದೇ

3

ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವ ವಿಷಯ
1 *ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಬೋಧಕ ಾದ ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಾದ ತೀಪುರ್ ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಬಹಳ ಜನರು ಬೋಧಕ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 2 †ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
‡ಒಬ್ಬ ನು ಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸವರ್ಸುಗುಣವುಳ್ಳವನೂ §ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಕುದುರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಚಯಂತೆ ನಡೆಯುವ
ಾಗೆ *ಅವುಗಳ ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳ ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇ ಾದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುತ್ತದೆ. 4 ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಸಹ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅವು ಬಹು ದೊಡ್ಡವುಗ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯಿಂದ ದಿಕು್ಕ ತಪು ್ಪತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಾವಿಕನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಚು ಾ್ಕಣಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾನು ಹೋಗ ಬೇ ಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 5 ಾಗೆಯೇ ಾಲಿಗೆಯು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗ ಾಗಿದ್ದರೂ
†ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಬಗೆ್ಗ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ಾಡನೂ್ನ ಸುಡುತ್ತದೆ.
‡ ಾಲಿಗೆಯೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿಯೇ. ಾಲಿಗೆಯೂ ಅಧಮರ್ ಲೋಕರೂಪ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. §ಅದು ದೇಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಾನೇ ನರಕವೆಂಬ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇಡೀ ಾಳಿಗೆ
6

ಬೆಂಕಿ ಹಚು್ಚತ್ತದೆ.

ಸಕಲ ಜಾತಿಯ ಮೃ ಗ, ಪ , *ಹರಿ ಾಡುವ ಜಂತು, ಜಲಚರಗಳನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯರು ಹತೋಟಿಗೆ
ತರುವುದುಂಟು ಮತು್ತ ತಂದದು್ದಂಟು. 8 ಆದರೆ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ
ಾವ
ಾನವನೂ ಹತೋಟಿಗೆ
†
ತರ ಾರನು. ಅದು ಸುಮ್ಮ ನಿರ ಾರದ ಕೆಡು ಾಗಿದೆ. ಮರಣಕರ ಾದ ವಿಷದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 9 ಅದೇ
ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ‡ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ
7

ಸ ಾನ ಾಗಿ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾವು ಶಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 10 ಅದೇ ಾಯಿಂದ ಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ಾಪ
ಎರಡೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, 11 ಒಂದೇ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು ಮತು್ತ ಕಹಿ ನೀರು ಎರಡು
ಹೊರಡುವುದುಂಟೇ? 12 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಎಣೆ್ಣ ಮರದ ಾಯಿ ಬಿಡುವುದೋ?
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಬಿಡುವುದೋ? ಾಗೆಯೇ ಉಪು ್ಪನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಜ ಾದ ಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಾರು? ಅಂಥವನು §ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಯಿಂದ, * ಾನದ
ಲಕ್ಷಣ ಾದ ವಿನಯಶೀಲತೆಯ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ ತೋರಿಸಲಿ. 14 ಆದರೆ †ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಮತ್ಸರವೂ,
ಾ್ವ ಾರ್ಭಿ ಾಶೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯದೊಳಗೆ ಇರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡಿ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 15 ‡ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಬಂದ ಾನವಲ್ಲ. ಅದು ಭೂಸಂಬಂಧ ಾದದು್ದ,
13

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಾನಿಯೂ, ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ

ೌಕಿಕ ಾದುದು, §ದೆವ್ವ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ.
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ಗೊಂದಲಗಳೂ, ಸಕಲ ವಿಧದ ನೀಚ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೂ ಇರುವವು.
ಆದರೆ *ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಾನವು
†
ದಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ ಆಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದದು್ದ, ವಿನಯವುಳ್ಳದು್ದ, ಸಂತೋಷ ಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಂಥದು್ದ, ‡ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದು್ದ, ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದು್ದ,
17

18 *ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು
§ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ್ದದು ಆಗಿದೆ.
ಬೀಜವನು್ನ †ಬಿತಿ್ತ ನೀತಿಯೆಂಬ ಫಲವನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ವರು.

ಾಡುವವರು ಸ

ಾ ಾನವೆಂಬ

4
ಜಗಳಗಂಟಿತನ, ಾ್ರ ಪಂಚಿಕ ಬುದಿ್ಧಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಳೂ, ಾ ಾಟಗಳೂ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತವೆ? ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿ್ರ ಯಗಳಲಿ್ಲ *ಹೋ ಾಡುವ
ದು ಾಶೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವಲ್ಲವೇ? 2 ನೀವು ಬಯಸಿದು್ದ ಹೊಂದದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಕೊಲೆ ಾಡಿದರೂ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರೂ ಬಯಸಿದ್ದನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸ ಾರದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ; ನೀವು ಾ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ, ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
3 ನೀವು
ಅದರೂ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದ ಾರಣ ನಿಮಗೇನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತಲ.್ಲ
ಬೇಡಿದರೂ ಬೇಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಭೋ ಾಭಿ ಾಷೆಗಳಿ ಾಗಿ ದುರುಪ
ೕಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ
4 ‡ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಗಳೇ,
†ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ.
1

ಆದ್ದರಿಂದ §ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನ ನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 5 *ದೇವರು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನು ಅಭಿ ಾನ ಾಪದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸು ಾ್ತನೆಂಬ ವೇದೋಕಿ್ತ
ಬರಿ
ಾತೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 6 †ಆತನು ನಮಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಇಹಲೋಕದ ಗೆಳೆತನವು ದೇವರಿಗೆ ಹಗೆತನವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?

ಆದುದರಿಂದ, “‡ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಎದು ಾಳಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ದೀನರಿ ಾದರೋ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿದು್ದ
§ಸೈ ಾನನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ, ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. 8 *ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ

ಬನಿ್ನರಿ, ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವನು.
ಾಪಿಗಳೇ, †ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಳನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
‡
ಎರಡು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ನಿಮರ್ಲ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 9 §ದುಃಖಿಸಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ,
ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನಗುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡಿರಿ. ಸಂತೋಷವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಶೋಕಿಸಿರಿ. 10 *ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವನು.
11 ಸಹೋದರರೇ, †ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿರಿ.

ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ‡ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದ ಾ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರೆ ನೀನು
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿಯೇ ಹೊರತು ಅದನು್ನ
12
§
ಅನುಸರಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬ ನೇ; ಆತನೇ ಉಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ
*

3:17 1 ಕೊರಿ 2:6,7:

5:9:

‡

†

†

*

§

4:4

1:16:

4:8 ಯೆರೆ 4:14:

ಪೇತ್ರ. 5:5, 6:
1 ಕೊರಿ 4:5:

ೕ ಾ 15:19; 1

4:6 ಯೆ ಾ 54:7, 8; ಮ ಾ್ತ 13:12:

§

3:17 ಲೂಕ 6:36:

4:1 ಅಥ ಾ. ದಂಡಿಳಿದಿರುವ. ರೋ

4:7 1 ಪೇತ್ರ. 5:8, 9; ಎಫೆ 4:27; 6:11:

‡

‡

3:17 ಇಬಿ್ರ. 12:11:

3:18 ಗ ಾ. 6:7,8:

4:4 ಯೆ ಾ 54:5; ಯೆರೆ 2:20:

6:16:

§

†

*

‡

4:6

§

3:17 ರೋ

ಾ. 7:23; 1 ಪೇತ್ರ. 2:11:

ೕ ಾ 2:15. ಮ ಾ್ತ 6:24:

ಾ. 12:9:

*

†

4:9 ಮ ಾ್ತ 5:4:

† 4:11 2 ಕೊರಿ 12:20; 1 ಪೇತ್ರ. 2:1;
§ 4:12 ಯೆ ಾ 33:22; ಾಕೋಬ. 5:9:

3:18 ಮ ಾ್ತ
ೕ ಾ 5:14:

4:5 1 ಕೊರಿ 6:19; 2 ಕೊರಿ

ಾ. 3:34; 1 ಪೇತ್ರ. 5:5; ಕೀತರ್ 138:6; ಮ ಾ್ತ 23:12; 2 ಕೊರಿ 7:6:

4:8 2 ಪೂವರ್ 15:2; ಜೆಕ. 1:3; ಮ ಾ. 3:7; ಲೂಕ 15:20:

*

*

4:3 1

†

4:8 ಯೆ ಾ

4:10 ವ. 6; ಯೆ ಾ 57:15. ಮ ಾ್ತ 23:12; ಲೂಕ 14:11; 18:14; 1
ಾಕೋಬ 5:9:

‡

4:11 ಮ ಾ್ತ 7:1; ಲೂಕ 6:37; ರೋ

ಾ. 14:13;

ಾಕೋಬನು 4:13
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* ಾಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಸಮಥರ್ನು. †ಹೀಗಿರು ಾಗ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನು ಾರು?
13 ‡“ಈಹೊತು್ತ ಇಲ್ಲವೆ ಾಳೆ ಾವು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ವಿದು್ದ ಾ್ಯ ಾರ
ಾಡಿ
ಾಭವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎನು್ನವವರೇ ಕೇಳಿರಿ. 14 ಾಳೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವು ಎಂಥದು್ದ? §ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಾಣದೆ ಹೋಗುವ
ಹಬೆಯಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅಂಥ
ಾತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ *“ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ ಾವು

ಬದುಕಿ ಈ ಕೆಲಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಆ ಕೆಲಸವ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 16 ಆದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಅಹಂನಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. †ಅಂಥ ಹೊಗಳಿಕೆಯೆ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ. 17 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
‡ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತಿ್ತದರೂ ಅದನು್ನ ಾಡದೆ ಇರುವವನು ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ನಡತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
*ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಸಂಕಟಗಳಿ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ, ಗೋ ಾಡಿರಿ. 2 †ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್,
ಸಂಪತು್ತ ಾಶ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟ ಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 3 ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಗಳು ತುಕು್ಕ ಹಿಡಿದು ಮಣಿ್ಣಗೆ
ಸಮ ಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ತುಕು್ಕ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ
ಾಗಿದು್ದ, ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಾಂಸವನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. ‡ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಬಂದರೂ ಸಂಪತ್ತನು್ನ §ಕೂಡಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಇಗೋ, *ನಿಮ್ಮ
1 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ,

ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನ ಪೈ ರುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದದವರ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಿದಿರಿ. ಆ ಕೂಲಿಯ ಕೂಗು ಾಗು†
ಪೈ ರು ಕೊಯ್ದದವರ ಕೂಗು ‡ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಕತರ್ನ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟವೆ. 5 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು
§ಸುಖಭೋಗಿಗ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಪೂರೈ ಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ; ವಧೆಯ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ
ೕ ಎಂಬಂತೆ
6

ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬ ಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅವ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತಿ್ತಲ.್ಲ
7

ನೀವು ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿ *ಕೊಂದು

ಾಕಿದಿ್ದೕರಿ;

ಹಿಂಸೆಪಡುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿಗೆ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹವು
ಸಹೋದರರೇ, ಕತರ್ನು ಬರುವ ತನಕ

ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ. ವ್ಯ ವ ಾಯ ಾಡುವವರನು್ನ ನೋಡಿರಿ,
ಾದಿದು್ದ †ಮುಂ ಾರು, ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಗಳು ಬರುವ
ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ, ‡ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;

ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಫಲ ಾ್ಕಗಿ

ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವನು. 8 ನೀವೂ
ಏಕೆಂದರೆ §ಕತರ್ನ ಬರೋಣವು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು. 9 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು
ಆಪ ಾದನೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಇದರಿಂದ * ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾದಿರಿ. ಅಗೋ, † ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು
ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ. 10 ಸಹೋದರರೇ, ಾಧೆಯನು್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ‡ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನೕ ಾದರಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಇಗೋ,
ತನಕ

ಾಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು ಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತೆ್ತೕವಲ್ಲವೇ. ನೀವು §
ೕಬನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಳೆ್ಮಯ
*
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ †ಕತರ್ನು ಬಹಳ
ಕರುಣಾ ಾಗರನೂ ಮತು್ತ ದ ಾಳುವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ.
*

4:12 ಮ ಾ್ತ 10:28:
ೕಬ. 7:7:

*

48; 2 ಪೇತ್ರ. 2:21:

‡

ಾಕೋಬ 5:8, 9:
5:4 ರೋ

3:13:

§

5:11

4:12 ರೋ

ಾ. 14:4:

†

4:15 ಅ. ಕೃ. 18:21:

*

§

ಾ. 9:29:

5:1 ಲೂಕ 6:24;

‡

§

5:5 ಲೂಕ 16:19:

ಾ. 27:1; ಲೂಕ 12:18-20:

*

‡

4:17

ಾ. 2:5:

5:6

*

5:4

ಾಕೋಬ 4:2:

*

5:11

‡

§

4:14 ಕೀತರ್ 102:3;

ೕ ಾ 9:41; 15:22, 24; ಲೂಕ 12:47,

†

. 6:9:

ೕ. 6:1; 1 ತಿ

†

ಾ. 13:11, 12; ಫಿಲಿ. 4:5; ಇಬಿ್ರ. 10:25, 37:

ಾಕರ್ 13:29; 1 ಕೊರಿ 4:5; ಪ್ರಕ 22:12:

ೕಬ. 1:21, 22; 2:10:

4:13

4:16 1 ಕೊರಿ 5:6:

ಾ. 11:28; ಆ

5:3 ಮ ಾ್ತ 6:19; ಲೂಕ 12:21; ರೋ

5:8 1 ಪೇತ್ರ. 4:7; ರೋ

4:5; ಮ ಾ್ತ 24:33;

§

†

5:2 ಮ ಾ್ತ 6:19, 20:

ಾಜ 19:13:
5:7 ಧ

*

†

5:4 ಧ

ೕರ್ 11:14:

5:9 ಮ ಾ್ತ 7:1:

‡

5:3

ೕರ್ 24:15:

‡ 5:8 1 ಥೆಸ.
† 5:9 1 ಪೇತ್ರ.
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ನಂಬಿಕೆಯ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಕುರಿತದು್ದ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ‡ಆಣೆಯಿಡಲೇ ಬೇಡಿರಿ. ಆ ಾಶದ ಮೇ ಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ, ಇ ಾ್ಯ ವುದರ ಮೇ ಾಗಲಿ ಆಣೆಯಿಡಬೇಡಿರಿ.
ೌದೆಂದು ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ ೌದೆನಿ್ನರಿ,
ಅಲ್ಲವೆನ್ನಬೇ ಾದರೆ ಅಲ್ಲವೆನಿ್ನರಿ; ಹೀ ಾದರೆ ನೀವು ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಾಧೆಪಡುವವನು ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಸಂತೋಷಪಡುವವನು ಇದ್ದರೆ, §ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
12

ಾವ ಾದರೂ ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಿರುವವನು ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆದು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುವಂತೆ
ವಿನಂತಿಸಲಿ. ಅವರು ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ *ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲಿ.
15

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾಡಿದ
ಎಬಿ್ಬ ಸುವನು; ಅವನು ಾಪ

ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಕತರ್ನು ಅವನನು್ನ
ಾಡಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಆ † ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 16 ಹೀಗಿರಲು

ನೀವು ಸ್ವ ಸ್ಥ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ‡ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರಿಕೆ
ಾಡಿ,, ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ
ಒಬ್ಬರು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಿರಿ. §ನೀತಿವಂತನ ಅ ಾ್ಯ ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಯು ಬಹು ಾಮಥ್ಯ ರ್ವುಳ್ಳ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
17 ಎಲೀಯನು ನಮಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಸ್ವ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು, *ಅವನು ಮಳೆ ಬರ ಾರದೆಂದು
ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ್ರ ಥಿರ್ಸಲು †ಮೂರು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
18 ತಿರುಗಿ ಅವನು ಾ್ರ ಥರ್ನೆ
ಾಡಲು ಆ ಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯಿತು, ಭೂಮಿಯು ಫಲಕೊಟಿ್ಟತು.
19 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರು ಸತ್ಯ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ
§ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ಕೆ್ಕ ತಂದರೆ; 20 ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯನು್ನ ತ ಾ್ಪದ
ಾಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ,
ಪರಿವತಿರ್ಸಿ *ಅವನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ಬಹು ಾಪಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವ ಾದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.್ಲ

‡

5:12 ಮ ಾ್ತ 5:34:

9:2;

§

5:13 ಕೊಲೊ 3:16:

ಾಕರ್ 2:5; ಲೂಕ 5:20:

‡

ಲೂಕ 4:25:

5:14

5:16 ಅ. ಕೃ. 19:18:

17:22; 2 ಅರಸು. 4:33; 19:15-20; 20:2, 5;

‡

*

5:19 ಮ ಾ್ತ 18:15; ಗ ಾ. 6:1:

§

ೕಬ. 42:8;

§

5:19

ಾಕರ್ 6:13;

†

ಾಕರ್ 16:18:

5:15 ಯೆ ಾ 33:24; ಮ ಾ್ತ

5:16 ಆದಿ 18:23-32; 20:17; ಅರಣ್ಯ 11:2; 1 ಅರಸು. 13:6;
ಾ. 15:29:

*

5:17 1 ಅರಸು. 17:1; 18:1:

ಾನಿ. 12:3; ಮ ಾ. 2:6:

*

5:20 ರೋ

†

ಾ. 11:14:

5:17

1 ಪೇತ್ರ ನು 1:1
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1 ಪೇತ್ರ ನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಆರಂಭಿಕ ವಚನವು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರ ನು ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡನು (1 ಪೇತ್ರ. 1:1). ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಸಂಕಟದ ಬಗೆ್ಗ ಪದೇ ಪದೇ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುವ ಆತನ ಉಲೆ್ಲೕಖಗಳು (2: 21-24; 3:18; 4:1; 5:1),
ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕನ ಚಿತ್ರ ಣವು ಅವನ ಮನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ ಆಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾವಬೀರಿದೆ
ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನು ಾಕರ್ನನು್ನ ತನ್ನ “ಮಗ” ಎಂದು ಕರೆದನು (5:13), ಈ ಯುವಕನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿರುವ ತನ್ನ ಮಮತೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 12:12). ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರ ನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪ ನೆಗೆ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊ್ಯಯುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-64 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
5:13 ರಲಿ್ಲ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯಿಂದ ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಉತ್ತರದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಪೇತ್ರ ನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆದನು. ಬಹುಶಃ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಅನ್ಯ ಜನರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಅವನು ಬರೆದನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತನ್ನ ಓದುಗರನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬ ಾರಣವನು್ನ ಪೇತ್ರ ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವರು ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯು ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತತ ್ವದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ವೇ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ
ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು ಎಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಇದು 1 ಪೇತ್ರ 5:12
ರಲಿ್ಲ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಇದೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಕೃ ಪೆ ಎಂದು
ಾ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನ
ಓದು ಾರರಲಿ್ಲ ಈ ಹಿಂಸೆಯು ಾ್ಯ ಪಕ ಾಗಿ ಹರಡಿತು್ತ. ಉತ್ತರ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆ ಾದ್ಯಂತ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿಗೆ ಉಂಟಾದ
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ 1 ಪೇತ್ರ ನ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಪ್ರ ತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಸ್ಪಂದನೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು — 1:1-2
2. ದೇವರ ಕೃ ಪೆ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ — 1:3-12
3. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು — 1:13-5:12
4. ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು — 5:13-14
ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರ ನು
ಂತ, ಗ ಾತ್ಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ, ಆಸ್ಯ, ಬಿಥೂನ್ಯ ಎಂಬ
ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ *ಚದುರಿಹೋಗಿರುವಂಥ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾದ ದೇವಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ, 2 †ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನಿಂದ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ, ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ‡ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ
್ರ ೕ ತ ಾಗಿ, §ತಂದೆ ಾದ
1

*

1:1
11:2.

ಾಕೋಬ. 1:1.

†

1:2 1 ಥೆಸ. 4:3

‡

1:2 ಇಬಿ್ರ. 10:22; 12:24:

§

1:2 ಅ. ಕೃ. 2:23; ರೋ

ಾ. 8:29;
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ದೇವರ ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ *ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ
ಾಂತಿಯೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚ ಗಿ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿಗೆ ಇರುವ ಉತ್ಕ ೃ ಷ ್ಟ ಾದ ನಿರೀ
†ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
‡ಆತನು ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ, §ತನ್ನ ಮ ಾ ಕರುಣಾನು ಾರ ಾಗಿ
*ನಮ್ಮ ನು್ನ ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿ ಜೀವಕರ ಾದ ನಿರೀ ಯನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ, 4 ನಮ್ಮ ನು್ನ
3

ಲಯ, ಕಳಂಕ, † ಾಶಗಳಿಲ್ಲದ ‡ ಾಧ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುವವರ ಾ್ನ ಗಿ
ಾಡಿದನು.
ಆ
ಾಧ್ಯ ತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ §ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ. 5 ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
*ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವವ ಾದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದಲಿ್ಲ † ಾ ಾ ವಿಧ
ಕಷ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಷಿರ್ಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 7 ಾಶ ಾಗುವಂತಹದೂ್ದ, ‡ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಶೋಧಿಸುವಂತಹದೂ್ದ ಆಗಿರುವ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ
ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ §ಶೋಧಿತ ಾಗಿ *ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀತಿರ್, ಾನ, ಮಹಿಮೆಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಶಕಿ್ತಯಿಂದ

6

8-9 †ನೀವು ಆತನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ ಆತನನು್ನ
ಾಡುವಂತಹ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ‡ನೀವು ಈಗ ಆತನನು್ನ ಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ
§ಅಂತ್ಯ ಫಲ ಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವವ ಾಗಿ ಹೇಳಲ ಾಧ್ಯ ಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ

ಉಂಟು

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಷಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
10 ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ *ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಾಡಿದರು. 11 †ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆತ್ಮ ನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ
ಬರಬೇ ಾದ ಾಧೆಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ತರು ಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ‡ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ

ಆತನು
ಾವ ಾಲವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಥ ಾಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ
ಾಡಿದರು. 12 ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ §ತಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ
ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ಅವರು ಮುಂ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ
ಈಗ ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತವೆ ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವು *ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ ್ಟ ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ನ ಬಲದಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ದೇವದೂತರೂ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯ ವಿಟು್ಟ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನ
ಆದ್ದರಿಂದ †ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ‡ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಕೃ ಪೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಇಡಿರಿ.
14 ವಿಧೇಯತ್ವವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ, §ನೀವು
ದಲು ಅ ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗ *ನಿಮಗಿದ್ದ
13
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1:4 1 ಪೇತ್ರ. 5:4:

1:5 ಅಥ ಾ, ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ. ವ. 20. 2 ಕೊರಿ 6:2. ರೋ

ಾ. 17:3; 1 ಕೊರಿ 3:13:

ೕ ಾ 4:20:

†

‡

ಾ. 8:18:
1:7 ರೋ

1:8-9 ರೋ

‡

1:4 ರೋ

†

§

ಾ. 2:7,10; 1 ಕೊರಿ 4:5:
ಾ. 6:22:

*

1:3

1:4 ಕೊಲೊ 1:5;

ಾಕೋಬ. 1:2; 1 ಪೇತ್ರ. 4:12:

1:6

*

†

1:8-9 1

1:10 2 ಪೇತ್ರ. 1:19; ಮ ಾ್ತ

1:11 ಯೆ ಾ 52:13-53; 1 ಕೊರಿ 15:3; ಮ ಾ್ತ 13:17:

1:13 ಲೂಕ 12:35; ಎಫೆ 6:14:

1:14 ರೋ

1:3 ತೀತ 3:5.

ಾ. 8:17:

ಾ. 12:2; ತೀತ. 3:3:

‡

1:13 1 ಪೇತ್ರ. 4:7; 1 ಥೆಸ.

1 ಪೇತ್ರ ನು 1:15
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†ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆ ಾತನು
ದು ಾಶೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದಂತೆ ಇನು್ನ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿರದೆ,
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀವೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಿ. 16 ಏಕೆಂದರೆ, ‡“ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು”
15

ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
17 §ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡಿ *ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾತನನು್ನ ನೀವು
ತಂದೆಯೆಂದು ಕರೆಯುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಸ ಾಲವನು್ನ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯ ಥರ್ ಾದ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳ
†ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ‡ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟು ಾಡಿದು್ದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ
ದ ಾದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ

19 ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ §ನಿಷ ್ಕಳಂಕವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂ ಆದ *ಕುರಿಮರಿಯ
ವಸು್ತಗಳಿಂದಲ್ಲ.
†ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಲ್ಲವೇ. 20 ‡ಆತನು ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೆ
ದಲೇ
21
§
*
†
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದು್ದ ಈ ಅಂತ್ಯ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ ಾಗಿ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು.
ಆತನನು್ನ

ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬ ಸಿ ‡ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನ ಮೂಲಕ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೂ ನಿರೀ ಯೂ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.
22 ನೀವು ಸತೊ್ಯ ೕಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
§ನಿಷ ್ಕಪಟ ಾದ ಸಹೋದರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರತಕ್ಕದು್ದ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು
23 ಏಕೆಂದರೆ *ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ
ಶುದ್ಧಹ ೃ ದಯದಿಂದಲೂ, ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ.
ಹುಟಿ್ಟರುವಂಥದು್ದ † ಾಶ ಾಗುವ ‡ ಾಕ್ಯ ದಿಂದದ್ದಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾಶ ಾಗದಂಥ § ಾಕ್ಯ ದಿಂದಲೇ.
*
ಅದು ಸ ಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು. 24 ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆ:
†“ನರಜಾತಿಯೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲ ನ ಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಮಹಿಮೆಯೆ ಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲ ನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.
ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಅದರ ಹೂವು ಉದುರಿ ಹೋಗುವುದು.
25 ಆದರೆ ‡ಕತರ್ನ
ಾತೋ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಇರುವುದು.”
ಆ ಾತು ಾವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ §ಸು ಾ ಾರ್ ಾಕ್ಯ ವೇ.

2
ಪವಿತ್ರ ಜ ಾಂಗ ಮತು್ತ ಸಜೀವ ಕಲು್ಲ
ಆದ ಾರಣ *ಎ ಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ವಂಚನೆಯನೂ್ನ, ಕಪಟವನೂ್ನ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚ್ಚನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ
ತರದ ದೂಷಣೆಯನು್ನ ವಿಸಜಿರ್ಸಿರಿ. 2 †ಹೊಸ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಶಿಶುಗಳಂತೆ ‡ನೀವು ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವೆಂಬ
ಶುದ್ಧ ಾದ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾಲನು್ನ ಬಯಸಿರಿ. ಆದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. § 3 ಏಕೆಂದರೆ
1

ಕತರ್ನು ದ
†

1:15 1

ಾಪರನೆಂದು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.

12:5;

†

1:18 ಎಫೆ 4:17:

ಾಜ 22:20; ಇಬಿ್ರ. 9:14:

ಎಫೆ 3:11; ಪ್ರಕ 13:8;

‡
†

‡

ೕ ಾ 3:3; 1 ಥೆಸ. 4:7; ಇಬಿ್ರ. 12:14:

ಾಕೋಬ. 2:1:

§

*

‡

1:19

1:20 ಇಬಿ್ರ. 1:2:

1:21 ಅ. ಕೃ. 3:13; ಇಬಿ್ರ. 2:9:

§

1:16

4

ನೀವು ಜೀವವುಳ್ಳ ಕ ಾ್ಲಗಿರು ಾತನ
§

ಾಜ 11:44; 19:2:

1:17 ಕೀತರ್ 62:12:

1:18 ಕೀತರ್ 49:8; 130. 8; 1 ಕೊರಿ 6:20; ತೀತ. 2:14:
ೕ ಾ 1:29:

*

1:22 ರೋ

†

1:20 ರೋ

1:19 ಅ. ಕೃ. 20:28; ಎಫೆ 1:7; 1
ಾ. 16:26:

ಾ. 12:9; ಇಬಿ್ರ. 13:1:

†

*

§

ೕ ಾ 1:7:

1:21 ಅ. ಕೃ. 2:24; ರೋ

1:23

ೕ ಾ 3:3;

*

1:17

1:19 ವಿ

‡

ೕ

1:20

ಾ. 10:9:

ಾಕೋಬ. 1:18:

‡ 1:23 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಎಂದು ಬರೆದದೆ. § 1:23 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
† 1:24 ಯೆ ಾ 40. 6-8 ‡ 1:25 ಮ ಾ್ತ 24:35: § 1:25 ಯೆ ಾ 40. 9: * 2:1 ಎಫೆ
1:23 ಇಬಿ್ರ. 4:12:
† 2:2 ಮ ಾ್ತ 18:3; 19:14; ಾಕರ್ 10:15; ಲೂಕ 18:17; 1 ಕೊರಿ 14:20:
4:22, 25, 31; ಕೊಲೊ 3:8;
ಾಕೋಬ 1:21:
‡ 2:2 1 ಕೊರಿ 3:2; ಇಬಿ್ರ. 5:12, 13 § 2:2 ಕೀತರ್ 34:8:
1:23

*

ೕ ಾ 1:13:

1 ಪೇತ್ರ ನು 2:5
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ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. *ಆ ಕಲ್ಲ ನು್ನ ಜನರು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ ್ಟದು
ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ. 5 †ನೀವು ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲು್ಲಗ ಾಗಿದು್ದ ‡ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ

ಮಂದಿರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡು ಾ್ತ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ §ಸಮಪರ್ಕ ಾದ
*ಆತಿ್ಮೕಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ †ಪವಿತ್ರ ಾಜಕ ವಗರ್ದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
6 ‡“ಇಗೋ, ಚೀ

ೕನಿನಲಿ್ಲ ಮೂಲೆಗಲ್ಲ ನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದೂ್ದ ಮತು್ತ ಅತ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಾದದೂ್ದ.
§ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಅವ ಾನಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ”

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬುವವ ಾದ ನಿಮಗೇ ಈ ಕಲು್ಲ ಅತ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಾದುದು.
ಆದರೆ ನಂಬದೆಯಿರುವವರಿಗೆ,
*“ಮನೆಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು”
8 †ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರ ಂಥದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದೆಡೆ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ,

“ಅದು ಜನರು ಎಡವುವ ಕಲು್ಲ
ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ.”
‡ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವರನು್ನ
ಅವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಎಡವಿ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ.
ನೇಮಿಸ ಾಗಿದೆ.
9 §ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕತ್ತಲೆ
ಳಗಿನಿಂದ *ತನ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆ ಾತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗುವಂತೆ † ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜ ಾಂಗವೂ, ‡ ಾಜವಂಶಸ್ಥ ಾದ
§

ಾಜಕರೂ, *ಪರಿಶುದ್ಧ ಜ ಾಂಗವೂ, †ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ‡ ದಲು
ನೀವು ಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೂ ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯಪ್ರ ಜೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ದಲು ನೀವು ಕರುಣೆ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೂ ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ದೇವರ ಾಸರು
§ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು ಮತು್ತ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಆಗಿರುವ ನೀವು *ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
†
ಾಡುವ ಾರೀರಿಕ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 12 ‡ನಿಮ್ಮ

11 ಪಿ್ರ ಯರೇ,

ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ

ೕಗ್ಯ ಾಗಿರಲಿ, ಆಗ ಅವರು

ಾವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ

ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ನಿಂದಿಸು ಾ್ತರೋ ಆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ §ನಿಮ್ಮ ಸತಿ್ಕ ್ರ ಯೆಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು
*ಆತನ ಬರೋಣದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು. 13 †ಮನುಷ ್ಯರು ನೇಮಿಸಿರುವ
ಪ್ರ ತಿ

ಂದು ಅಧಿ ಾರಕೂ್ಕ ಕತರ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ ಾಗಿರುವ
14
‡
ಅರಸನಿ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಅರಸನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳ
ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಪತಿಗಳಿ ಾಗಲಿ ನೀವು
15 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ಾತ ಾಡುವ ಮೂಢ ಜನರ ಾಯನು್ನ §ನೀವು ಒಳೆ್ಳ
*
*

†

2:4 ವ. 7:

2:5 ಯೆ ಾ 56:7; ಮ ಾ. 1:11; ರೋ

9:33; 10:11
ಯೂದ. 4:

*

§

ಾ. 12:1; ಇಬಿ್ರ. 13:15

2:7 ಕೀತರ್ 118:22; ಅ. ಕೃ. 4:11:

2:9 ಯೆ ಾ 42:16; ಅ. ಕೃ. 26:18:

§

19:6; ಪ್ರಕ 1:6; 5:10:
ಮ ಾ. 3:17; ತೀತ. 2:14:
ಾಕೋಬ 4:1:

†

2:9 ಯೆ ಾ 61:6; 66:21:

‡

‡

2:14 ರೋ

†

*

2:5 ಇಬಿ್ರ. 3:4, 6:

†

2:5 ವ. 9:

2:9 ಕೀತರ್ 36:9:

*

2:9 ಧ

ಾ. 13:14; ಗ ಾ. 5:24:

ಾ. 13:3, 4:

*

§

‡

‡

†

ೕರ್ 7:6:
ಾ. 9:25:

2:5 ರೋ

2:15 ವ. 12:

‡

ಾ. 9:33:

2:9 ಧ

†

§

§

2:6 ರೋ

2:8 ರೋ

ೕರ್ 10:15:

2:9 ವಿ

‡

ಾ.

ಾ. 9:22;

2:9 ವಿ

ೕ

ೕ 19:5, 6; ಯೆ ಾ 43:21;

2:11

ಾಜ 25:23:

2:12 1 ಪೇತ್ರ. 3:16; ಫಿಲಿ. 2:15; ತೀತ. 2:8:

2:12 ಅಥ ಾ, ದೇವರ ದಶರ್ನಕೊಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ.

§

ಾ. 15:16; ಫಿಲಿ. 4:18:

2:6 ಯೆ ಾ 28:16:

2:8 ಯೆ ಾ 8:14; ರೋ

2:10 ಹೋಶೇ. 1:6, 9, 10; 2:23; ರೋ

2:11 ರೋ

ಮ ಾ್ತ 5:16; 2 ಕೊರಿ 9:13; ಗ ಾ. 1:24:
ತೀತ. 3:1:

‡

2:5 ಎಫೆ 2:20-22; 1 ಕೊರಿ 3:9:

†

2:13 ರೋ

*
§

2:11
2:12

ಾ. 13:1;

1 ಪೇತ್ರ ನು 2:16
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ನಡತೆಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚ ಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ.

16 *ಸ್ವತಂತ್ರರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ

1 ಪೇತ್ರ ನು 3:6

ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಆದರೆ †ನೀವು ದೇವರ ಾಸರಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 ‡ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸ ಾ್ಮ ನಿಸಿರಿ. §ಸಹೋದರರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ. *ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ.
ಅರಸನನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ.
ಮರೆ

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶ್ರ ಮೆಗಳ ಆದಶರ್
†ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ

18

ಾನರಿಗೆ ಪೂಣರ್ ೌರವದಿಂದ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.
ಒಳೆ್ಳಯವರೂ
19 ‡ಒಬ್ಬ ನು
ಾತಿ್ವಕರೂ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ವಕ್ರ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಾಧೆಪಡುವವ ಾಗಿದು್ದ ದೇವರು ನೋಡು ಾ್ತನೆಂದು ಅರಿತು ಆ ಕಷ್ಟ ವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅದು ಾ್ಲಘ್ಯ ಾಗಿದೆ. 20 ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಗುದು್ದ ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದೇನು
ಕೀತಿರ್? §ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿ ಾಧೆಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೇವರ
ಾ್ಲಘ್ಯ ಾಗಿದೆ. 21 *ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸಿ †ನೀವು ಆತನ ಹೆಜೆ್ಜಯ ಜಾಡಿಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ಾದರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ

ಮುಂದೆ

ಹೋದನು.
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

‡ಆತನು
ಾವ ಾಪವನೂ್ನ
§ಬಯು್ಯ ವವರನು್ನ ಆತನು ಪ್ರ ತಿ

ಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಾಯಲಿ್ಲ
ಾವ ವಂಚನೆಯೂ
ಾಗಿ ಬಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸಿ ಾಗ
ಾಡು ಾತನಿಗೆ ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 24 † ಾವು

22

23

ಾರನೂ್ನ ಬೆದರಿಸದೆ, * ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್
ಾಪದ ಾಲಿಗೆ ಸತು್ತ ‡ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ §ಆತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಾನೇ ತನ್ನ
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಏರಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. *ಆತನ ಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ
ಗುಣ ಾಯಿತು. 25 †ನೀವು ಾರಿತಪಿ್ಪದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದವರು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ‡ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮ ಗಳ ಕುರುಬನೂ ಾಲಕನೂ ಆಗಿರು ಾತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

3

ಸತಿಪತಿಯರು
1-2 ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಪತಿ್ನಯರೇ, *ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರ
ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ, ೌರವದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ಅವರು ನೋಡಿ † ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಗಳಿಂದಲೇ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ಕೆ್ಕ

ಬಂ ಾರು. 3 ‡ಜಡೆ ಹೆಣೆದುಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಈ
ದ ಾದ ಹೊರಗಣ ಶೃಂ ಾರವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿರ ಾರದು.
4 ಆದರೆ ದೇವರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದೂ್ದ ಮತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿರುವ § ಾತಿ್ವಕತೆ ಮತು್ತ
ಾಂತಮನಸು್ಸ ಎಂಬ ಆಂತಯರ್ದ ಭೂಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿರಲಿ. 5 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಮೇಲೆ ನಿರೀ ಯನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದ ಭಕೆ್ತಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರೂ ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
6
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ *ಅಧೀನ ಾಗಿದ್ದರು.
ಾರಳು ಾಗೆಯೇ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
*

2:16

13:1:
4:16:

*
§

ಾಕೋಬ 1:25:
2:17

2:16 1 ಕೊರಿ 7:22; ರೋ

†

‡

2:22 ಯೆ ಾ 53:9;

3:9; ಯೆ ಾ 53:7; ಇಬಿ್ರ. 12:3:
ಾ. 6:13:

§

*

*

2:17 ರೋ

2:21 1 ಪೇತ್ರ. 3:9; ಅ. ಕೃ. 14:22:

†

2:24 ರೋ

2:24 ಯೆ ಾ 53:4, 11 ಮ ಾ್ತ 8:17; ಇಬಿ್ರ. 9:28:

ಕೊರಿ 7:16:
3:3 1 ತಿ . 2:9; ಯೆ ಾ 3:18-23:
ಾಗೆಯೇ ಕರೆದಳು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿ

‡ 2:25
§ 3:4 ರೋ

§

ಾ. 12:10; 13:7:

. 6:1; ತೀತ. 2:9:

ೕ ಾ 8:46; 2 ಕೊರಿ 5:21; ಇಬಿ್ರ. 4:15; 1

2:23 ಲೂಕ 23:46:

ಕೀತರ್ 119:176; ಯೆಹೆ. 34:6; ಮ ಾ್ತ 9:36; ಲೂಕ 15:4:

‡

‡

ಾ. 6:22:

2:18 ಎಫೆ 6:5; ಕೊಲೊ 3:22; 1 ತಿ

2:20 1 ಪೇತ್ರ. 3:17, 18; 4:13, 16:

13:15; ಫಿಲಿ. 2:5:
ರೋ

†

ಾ. 24:21:

‡

†

2:17 ಇಬಿ್ರ.

2:19 1 ಪೇತ್ರ. 3:14, 17;

2:21 ಮ ಾ್ತ 11:29;

ೕ ಾ 3:5:

§

2:23 1 ಪೇತ್ರ.

ಾ. 6:2, 11; 7:4, 6; ಕೊಲೊ 2:20; 3:3:

*

2:24 ಯೆ ಾ 53:5:

ೕ ಾ 10:11:

*

*

†

ೕ ಾ

‡

2:24

2:25 ಯೆ ಾ 53:6;

3:1-2 ಆದಿ 3:16:

†

3:1-2 1

ಾ. 2:29:
3:5 ಅಥ ಾ, ಅಧೀನ ಾಗಿದ್ದರು. ಾರಳು
ಾವ ಭೀತಿಗೂ ಾಬರಿಪಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಾರಳ ಕು ಾತೆರ್ಯರೇ.

1 ಪೇತ್ರ ನು 3:7
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1 ಪೇತ್ರ ನು 3:18

ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ †ಅವನನು್ನ ಯಜ ಾನ ಎಂದು ಕರೆದಳು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ‡ ಾವ
ಭೀತಿಗೂ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಆಕೆಯ ಕುವರಿಯರೇ ಆಗುವಿರಿ.
7 §ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಗಿ ಪತಿಯರೇ, ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ನಿಮ್ಮ ಗಿಂತ ಬಲಹೀನಳೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು,
ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರ ಸಂಗಡ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ವರಕೆ್ಕ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿ ಾಗಿ ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸುವುದು
ಾಗಿರಿ, ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ, †ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿರಿ, ‡ಕರುಣೆಯೂ, §ದೀನ ಾವವೂ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. 9 *ಅಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರವನು್ನ,
8 ಕಡೆಗೆ *ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ

ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಾಡದೇ †ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. ‡ಇದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ ನೀವು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. 10 ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆ,
§“ಜೀವವನು್ನ ಬಯಸು ಾ್ತ
ಸುದಿನಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಾದಿರು ಾತನು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯದಂತೆ
ತನ್ನ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ ವಂಚನೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡದಂತೆ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
11 ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳದನು್ನ
ಾಡಲಿ.
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಾರೈ ಸಿ ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರ ಯತ್ನಪಡಲಿ.
12 ಏಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಟಾ ಸು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರ ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಕೆಡುಕರಿಗೋ ಕತರ್ನು ವಿಮುಖ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.”
13 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ?
14 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು *ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ
†
ಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರೇ.
ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ‡ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ.

ಆದರೆ §ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಠಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಿರೀ ಗೆ ಆ ಾರವೆನೆಂದು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ *ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಾತಿ್ವಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ೌರವದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿರಿ.
16 †ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ ‡ಆಗ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ §ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು
15

ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 17 ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಾಧೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಾಧೆಪಡುವುದು
ಉತ್ತಮ. 18 ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಸಹ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದು್ದ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಾ್ರ ಣ ಕೊಟು್ಟ *ನಮ್ಮ ನು್ನ

ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಒಂದೇ ಾರಿ ಾಪನಿ ಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ‡ ಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತ್ತನು.
§ಆತನು ಶರೀರಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕುವವ ಾದನು.
†

‡

3:6 ಆದಿ 18:12:

‡

ಇಬಿ್ರ. 13:1:
ರೋ

3:6

ಾ. 3:25:

3:8 ಎಫೆ 4:32:

ಾ. 12:14; 1 ಕೊರಿ 4:12:

4:14, 16; ಮ ಾ್ತ 5:10:
ಮ ಾ್ತ 10:28:
13:18:

‡

‡

3:14

†

‡

§

3:8 ಎಫೆ 4:2:

*

3:9 1 ಪೇತ್ರ. 2:21:

ೕ ಾ 14:1, 27:

§

*

3:7 ಎಫೆ 5:25; ಕೊಲೊ 3:19:

3:14 ಅಥ ಾ, ಅವರು

3:16 1 ಪೇತ್ರ. 2:12:

ಇಬಿ್ರ. 9:26, 28:

‡

§

§

3:9 1 ಪೇತ್ರ. 2:23; ರೋ

§

ಾ. 12:17:

3:10 ಕೀತರ್ 34:12-16:

*

ಾ. 12:16:

†

†

3:8

3:9 ಲೂಕ 6:28;

3:14 1 ಪೇತ್ರ. 2:19, 20;

ಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರು ಾ್ತರೋ ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೆದರದೆ; ವ. 6; ಯೆ ಾ 8:12, 13;
3:15 ಯೆ ಾ 8:13; 29:23:

3:16 1 ಪೇತ್ರ. 2:20; 1 ಪೇತ್ರ. 4:15, 16:

3:18 1 ಪೇತ್ರ. 2:21; 4:1; ರೋ

3:8 ರೋ

ಾ. 4:25:

§

*

3:15 ಕೊಲೊ 4:6:

*
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†

ಾ. 5:2:
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†
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*ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಆತ್ಮರೂಪ ಾಗಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮ ಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
20 ಅಂದರೆ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ †ನೋಹನು
ಾರಿದನು.
ಾವೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರಲು ‡ದೇವರು
ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದ ಾದಿ ಾ್ದಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆ
ಾವೆ
ಳಗೆ
21
§
ಸೇರಿದ ಎಂಟು ಜನರು
ಾತ್ರ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಆ ನೀರಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಾದ
ದೀ ಾ ಾ್ನ ನವು *ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಮೂಲಕ †ಈಗ ನಮ್ಮ ನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಹದ
19

ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯನು್ನ ಹೊಗ ಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ‡ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ
22 §ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ,
ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಾಗಿದೆ.
*ದೇವದೂತರು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಗಳೂ ಆತನ ಾ್ವಧೀನ ಾಗಿವೆ.

4

ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡ ಜೀವಿತಗಳು
1 *ಕಿ್ರ ಸ್ತನು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ

ಾಧೆಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ †ಅದೇ
ಾಧೆಪಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ‡ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಾಧೆಪಟ್ಟ ವನು
ಶರೀರದಲಿ್ಲ

ಮನೋ ಾವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
§ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ
*ಇನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯರ ಅಭಿ ಾಷೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಬದುಕದೆ †ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಬದುಕುವುದಕೆ್ಕ
‡ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡುವನು. 3 ನೀವು ಬಂಡುತನ, ದು ಾಶೆ, ಕುಡುಕತನ, ದುಂ ೌತಣ, ಮದ್ಯ ಾನ ಗೋಷಿ್ಠ,

ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ §ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ
ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ * ಾಲಕಳೆದದು್ದ ಾಕು. 4 ಅವರು ಾಡುವ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ
†ಪಟಿಂಗತನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರದೆ ಇದ್ದದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 5 ಅವರು
§ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು.
ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ, ಈ

6

ಸತಿ್ತರುವವರು ಮನುಷ ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಬರುವ ಮರಣವೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ ಶರೀರಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಹೊಂದಿದರು.
*ಅವರು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಜೀವಿಸಲೆಂದು †ಅವರಿಗೂ ಸು ಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ದೇವರ ವರಗಳ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿ ಾರ್ಹಕನು
‡ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯ ವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಿತೇಂದಿ್ರ ಯ ಾಗಿಯೂ
ಾ ಾಗಲೂ
8
§ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ *ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ.
ಟ್ಟ ದಲು ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿರಲಿ. †ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಬಹು ಾಪಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ. 9 ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ
7

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ‡ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ
ಾಡಿರಿ. 10 ನೀವೆಲ್ಲರು ದೇವರ ವಿವಿಧ ವರಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
§ಒಳೆ್ಳಯ ನಿ ಾರ್ಹಕ ಾಗಿದು್ದ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು * ಾನು ಹೊಂದಿದ ಕೃ ಾವರವನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಾಗಿ
*

3:19

ಅಥ ಾ, ಇದಲ್ಲದೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಆತ್ಮ ಗಳು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನಂಬದೆ ಇ ಾ್ದಗ, ಅಂದರೆ ನೋಹನು

ಸ್ವರೂಪ ಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ.
7:1,7,23; 8:18.

*

3:21 1 ಪೇತ್ರ. 1:3.

ಅಥ ಾ. ಒಳೆ್ಳಯ ಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ.
ರೋ

ಾ. 6:11:

‡

4:2 ರೋ

ಯೆಹೆ. 45:9; ಅ. ಕೃ. 17:30.
ಾಕೋಬ 5:9:

*

*

. 3:2; ತೀತ. 1:8:

*

§

*

ಾ. 6:14; 14:7; 2 ಕೊರಿ 5:15:
4:4 ಎಫೆ 5:18:

4:7 1 ಪೇತ್ರ. 1:13:

‡

3:20 ಆದಿ

ಾ. 6:3-6; ತೀತ. 3:5.

†

4:1 ಫಿಲಿ. 2:5; ಎಫೆ 6:13:

4:2 1 ಪೇತ್ರ. 1:14; ತೀತ. 2:12; 1

§

§

ಾ. 8:34; ಎಫೆ 1:20; ಕೊಲೊ; 3:1; ಇಬಿ್ರ. 1:3:

4:1 1 ಪೇತ್ರ. 3:18:

4:1 2 ಪೇತ್ರ. 2:14
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3:20 ಆದಿ 6:3, 5, 13, 14:

ಾಕರ್ 16:16; ಅ. ಕೃ. 16:33; ರೋ

3:21

4:6 ಅಥ ಾ, ಶರೀರವನು್ನ ಬಿಟ್ಟವ
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1 ತಿ

†

§

‡
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3:22 ಅ. ಕೃ. 2:33, 34; ರೋ
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†
*
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†
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1 ಪೇತ್ರ ನು 4:11

1765
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ಉಪ
ೕಗಿಸಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಒಬ್ಬ ನು ಬೋಧಿಸುವವ ಾದರೆ †ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನುಡಿಯುವವ ಾಗಿ
ಬೋಧಿಸಲಿ. ಒಬ್ಬ ನು ಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾದರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಗನುಗುಣ ಾಗಿ
ಾಡಲಿ.
‡
§
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೆ
*ಅಧಿಪತ್ಯ ವೂ ಮತು್ತ ಘನವೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವು ಆಮೆನ್.
11

ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಿ ಾಧೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಅಗಿ್ನ ಪರೀ ಬರು ಾಗ ನೀವು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ.
ವಿಪರೀತ ಾದ ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು
ೕಚಿಸಬೇಡಿರಿ. 13 ಆದರೆ ‡ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ §ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ
12 ಪಿ್ರ ಯರೇ,

ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವಿರಿ 14 *ನೀವು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾದರೆ ಧನ್ಯರು. †ಮಹಿಮೆಯ ಆತ್ಮ ಾಗಿರುವ ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
15 ‡ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರು ಕೊಲೆ ಾರನು, ಕಳ್ಳನು, ದುಷ್ಟ ನು, ಪರರ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ §ತಲೆ ಾಕುವವನು
ಆಗಿದು್ದ ಶಿ ಾ ಾತ್ರ ಾಗ ಾರದು. 16 ಆದರೆ *ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತ ಾಗಿ ಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಆ
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಲಿ.
17
†ಆ ವಿಚಾರಣೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.
‡
ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ.
ಅದು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವು ಾದರೆ, ದೇವರ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಂಬಲೊಲ್ಲದವರ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಿರಬಹುದು? 18 §ನೀತಿವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟ ಾದರೆ,
ಾಪಿಷ್ಠನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ? 19 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ
ಾಧೆಪಡುವವರು ಒಳೆ್ಳದನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಿದು್ದ *ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪ ಸಲಿ.
ಭಕಿ್ತಹೀನನೂ ಮತು್ತ

5

ದೇವರ ಮಂದೆಯ
ೕಷಣೆ
1 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೇ, *
ತೆಹಿರಿಯವ ಾದ ಾನು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಾಧೆಗಳನು್ನ †ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವನೂ,
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗುವ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರನೂ ಆಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 ‡ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಾಯಿರಿ.
§ಬಲವಂತದಿಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಇಷ್ಟಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ, *ನೀಚ ಾದ ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆಯಿಂದಲ್ಲ,
3 ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವವರ ಮೇಲೆ
ಸಿದ್ಧ ಮನಸಿ್ಸ ನಿಂದಲೇ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ
ಾಡಿರಿ.
†ದೊರೆತನ ಾಡುವವರಂತೆ ನಡೆಯದೆ ‡ಮಂದೆಗೆ
ಾದರಿ ಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4 §ಪ್ರ ಾನ
ಕುರುಬನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ ನೀವು *ಎಂದಿಗೂ
†

4:11 ಅ. ಕೃ. 7:38; ರೋ

ಾ. 3:2; ಇಬಿ್ರ. 5:12:

ಪೇತ್ರ. 5:11; ಯೂದ. 25; ಪ್ರಕ 1:6; 5:13:

†

‡

ಾಡದ ಮಹಿಮೆಯ †ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.
§

4:11 1 ಕೊರಿ 10:31:

‡

4:12 1 ಪೇತ್ರ. 1:7:

4:11 ರೋ

ಾ. 11:36:

4:13 ಫಿಲಿ. 3:10, 11; ಅ. ಕೃ. 5:41:

*
§

4:11 1
4:13 1

* 4:14 ಮ ಾ್ತ 5:11; ೕ ಾ 15:21; ಇಬಿ್ರ. 11:26: † 4:14 ಯೆ ಾ
‡ 4:15 1 ಪೇತ್ರ. 2:19, 20; 3:14, 17: § 4:15 ಅಥ ಾ, ನಿಕೃ ಷ ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವನು. ತಲೆ ಾಕುವವನು
11:2:
ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ 1 ಥೆಸ. 4:11; 2 ಥೆಸ. 3:11; 1 ತಿ . 5:13: * 4:16 1 ಪೇತ್ರ. 2:19, 20; 3:14, 17; ಅ. ಕೃ. 26:28: † 4:17
ಯೆರೆ 25:29; ಯೆಹೆ. 9:6; ಆ ೕ. 3:2; ರೋ ಾ. 2:9: ‡ 4:17 ಲೂಕ 23:31: § 4:18 ಾ. 11:31: * 4:19 ಕೀತರ್
ಪೇತ್ರ. 1:5-7; 5:1; ರೋ

31:5; ಲೂಕ 23:46; 2 ತಿ

ಾ. 8:17, 18; ಯೂದ. 24:

*

. 1:12:

5:1 2

ೕ ಾ 1. 3

ೕ ಾ 1.

1:8, 22; 2:32; 3:15; 4:33; 5:32; 10:39, 41; 13:31; 1 ಕೊರಿ 15:15:

§
‡
†

5:2 ಫಿಲೆ. 14:

*

5:2 1 ತಿ

5:3 ಫಿಲಿ. 3:17; 2 ಥೆಸ. 3:9; 1 ತಿ
5:4 1 ಕೊರಿ 9:25;

. 3:8; ತೀತ. 1:7:

. 4:12; ತೀತ. 2:7:

ಾಕೋಬ 1:12:

‡

†

5:2

5:1 ಲೂಕ 24:48;

ೕ ಾ 15:27; ಅ. ಕೃ.

ೕ ಾ 21:16; ಅ. ಕೃ. 20:28; ಪ್ರಕ 7:17:

† 5:3 ಯೆಹೆ. 34:4; ಮ ಾ್ತ 20:25; ಾಕರ್ 10:42; 2 ಕೊರಿ 1:24:
§ 5:4 ಇಬಿ್ರ. 13:20: * 5:4 1 ಪೇತ್ರ. 1:4, 7; 4:13; 5:1, 10:

1 ಪೇತ್ರ ನು 5:5

1766
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ನೀವೆಲ್ಲರೂ ‡ದೀನಮನಸೆ್ಸಂಬ
ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ
ಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ “§ದೇವರು ಅಹಂ ಾರಿಗಳನು್ನ
6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತನೆ.
ದೀನರಿ ಾದರೋ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸು ಾ್ತನೆ.”
ದೇವರ ಬಲವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎತು್ತವನು. 7 *ನಿಮ್ಮ ಚಿಂ ಾ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಾಕಿರಿ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ.
5

ೌವನಸ್ಥರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ

ಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ.

ಾಗಿರುವ ಸೈ ಾನನು *ಘಜಿರ್ಸುವ
9 †ನೀವು
ಸಿಂಹದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಾರನು್ನ ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
‡
§
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ. ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೂ ಅಂಥ
ಾಧೆಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 10 ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಗೆ
*ಕರೆದ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ ಾದ ದೇವರು ಾನೇ, ನೀವು †ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾಧೆಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಯ ಾಸಿ್ಥತಿಗೆ
8

†ಸ್ವ ಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ ‡ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ.

§ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ

ತಂದು ‡ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವನು. 11 §ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಪತ್ಯ ವು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.
ಆಮೆನ್.
ಕಡೆ ವಂದನೆಗಳು
12 ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಇದೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಕೃ ಪೆ ಎಂದು ಾ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ
ಾನು *ಸಂ ೕಪ ಾಗಿ ಬರೆದು, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಹೋದರನೆಂದು ಾನು ಎಣಿಸುವ ಸಿ ಾ್ವನನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ
ಇದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ನಿಜ ಾದ ಕೃ ಪೆಯಲಿ್ಲ †ನಿಲಿ್ಲರಿ.

13

ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ
ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯು ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ‡ ಾಕರ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ವಂದಿಸು ಾ್ತನೆ. 14 §ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
*ಸ ಾ ಾನವುಂಟಾಗಲಿ.

‡
†

ೕ ಾ 13:4, 5, 14: § 5:5
ಾಕೋಬ 4:6, 10: * 5:7 ಕೀತರ್ 37:5; 55:22; ಮ ಾ್ತ 6:25:
‡
5:8 1 ಪೇತ್ರ. 1:13:
5:8 ಮ ಾ್ತ 24:42; 25:13; 26:41; ಾಕರ್ 14:34-38; ಲೂಕ 12:37; 21:36; ಅ. ಕೃ. 20:31; 1
ಕೊರಿ 16:13; 1 ಥೆಸ. 5:6: § 5:8 ಲೂಕ 22:31; ಎಫೆ 4:27; 6:11; 2 ಕೊರಿ 2:11; ಪ್ರಕ 12:9, 11.
ೕಬ. 1:9-12: * 5:8
† 5:9 ಕೊಲೊ 2:5: ‡ 5:9 ಾಕೋಬ 4:7: § 5:9 ಅ. ಕೃ. 14:22; 1 ಥೆಸ. 3:3; 2 ತಿ . 3:12:
ಕೀತರ್ 22:20:
* 5:10 1 ಕೊರಿ 1:9; 1 ಥೆಸ. 2:12; 1 ತಿ . 6:12: † 5:10 1 ಪೇತ್ರ. 1:6: ‡ 5:10 ಲೂಕ 22:32; ರೋ ಾ. 16:25;
§ 5:11 1 ಪೇತ್ರ. 4:11: * 5:12 ಇಬಿ್ರ. 13:22: † 5:12 1 ಕೊರಿ 15:1: ‡ 5:13 ಅ. ಕೃ. 12:12:
1 ಥೆಸ. 3:2:
§ 5:14 ರೋ ಾ. 16:16: * 5:14 ಎಫೆ 6:23:
5:5 ಮ ಾ್ತ 20:26, 27;

2 ಪೇತ್ರ ನು 1:1
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2 ಪೇತ್ರ ನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
2 ಪೇತ್ರ 1:1 ರಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಪೇತ್ರ ನು ಎರಡನೆಯ ಪೇತ್ರ ನ ಪತಿ್ರಕೆಯ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, 3:1 ರಲಿ್ಲ ಅವನು ಅದನು್ನ ಶು್ರ ತಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಯೇಸುವಿನ ರೂ ಾಂತರದ
ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷದಶಿರ್ಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (1:16-18). ಸ ಾನದೃ ಷಿ ್ಟಯ ಸು ಾತೆರ್ಗಳ ಪ್ರ ಾರ, ಪೇತ್ರ ನು
ಯೇಸುವಿನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು (ಇನಿ್ನಬ ್ಬರು
ಾರೆಂದರೆ
ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ
ೕ ಾನನು).
ರಕ್ತ ಾ
ಾಗಿ ಾಯಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ತೋರುತ್ತದೆಂದು 2 ಪೇತ್ರ ನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸು ಾ್ತನೆ (1:14);
ೕ ಾ 21:1819 ರಲಿ್ಲ, ಪೇತ್ರ ನು ಾ ಾಗೃ ಹ ಾಸದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ರಕ್ತ ಾ
ಾಗಿ ಾಯು ಾ್ತನೆಂದು ಯೇಸು
ಮುಂತಿಳಿಸಿದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 65-68 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಾ್ರ ಯಶಃ ಇದು ರೋ ಾಪುರದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು,
ಾಕೆಂದರೆ ಅ ಸ್ತಲನು ತನ್ನ
ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ದಲನೆಯ ಪೇತ್ರ ನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಅದೇ
ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಾಚಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ

ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾನ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಲು (1:12-13,16-21) ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲಿಕ
ಸಂಪ್ರ ಾಯವನು್ನ ದೃ ಢೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ (1:15) ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ಭವಿಷ ್ಯ ದ ಪೀಳಿಗೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬೋಧಿಸಲು ಪೇತ್ರ ನು ಇದನು್ನ ಬರೆದನು, ಪೇತ್ರ ನು ತನ್ನ ಸಮಯವು ಕೊಂಚ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ದೇವರ
ಜನರು ಅನೇಕ ಅ ಾಯಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರ ನು ಇದನು್ನ
ಬರೆದನು (1:13-14; 2:1-3), ಕತರ್ನ ಶೀಘ್ರ ಬರೋಣವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರು
ಬರುವುದರ ಕುರಿತು (3: 3-4) ತನ್ನ ಓದುಗರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪೇತ್ರ ನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು (2:122).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು — 1:1-2
2. ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಸದು್ಗಣಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ — 1:3-11
3. ಪೇತ್ರ ನ ಸಂದೇಶದ ಉದೆ್ದೕಶ — 1:12-21
4. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ — 2:1-22
5. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪುನ ಾಗಮನ — 3:1-16
6. ಸ ಾಪಿ್ತ — 3:17-18
ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ

ಸ್ತಲನೂ ಆಗಿರುವ ಸಿಮೆ
ೕನ ಪೇತ್ರ ನು *ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತು್ತ
ರಕ್ಷಕ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನೀತಿಯಿಂದ †ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ
1

*

1:1 ರೋ

ಾಸನೂ ಅ

ಾ. 3:21-26:

†

1:1 ರೋ

ಾ. 1:12; ತೀತ. 1:4:
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ಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ

ಇರುವ ‡ಪರಿ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ §ಕೃ ಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ದೊರೆಯಲಿ.
3

ಭಕಿ್ತವ ೃ ದಿ್ಧಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾದ ಪೆ್ರ ೕರಣೆಗಳು

ನಮ್ಮ ನು್ನ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ,
ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕಿ್ತಯು ನಮಗೆ
ಜೀವಕೂ್ಕ, ಭಕಿ್ತಗೂ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ †ದು ಾಶೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ

ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ *ಕರೆದ ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ದೈ ವಿಕ ಪರಿ ಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರ ಮೂಲಕ
4 ನೀವು
ಾನ ಾಡ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿ ‡ದೈ ವಸ್ವ ಾವದಲಿ್ಲ
ಾಲನು್ನ

ಹೊಂದುವವ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ §ಸದು್ಗಣವನೂ್ನ, ಸದು್ಗಣಕೆ್ಕ ಾನವನೂ್ನ, 6 ಾನಕೆ್ಕ *ದಮೆಯನೂ್ನ, ದಮೆಗೆ
† ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ, 7 ಾಳೆ್ಮ ಗೆ ಭಕಿ್ತಯನೂ್ನ, ಭಕಿ್ತಗೆ ‡ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹವನೂ್ನ, ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹಕೆ್ಕ
§ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

8

ಇವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳೆದು ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ
ಕುರಿ ಾದ ಪರಿ ಾನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿರು ಾ್ಸಹಿಗಳೂ, *ನಿಷ್ಪ ್ರ
ೕಜಕರೂ ಆಗದಂತೆ
ಾಡುತ್ತವೆ.
9 ಇವುಗಳಿಲ್ಲದವನು †ಕುರುಡ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ದೂರ ದೃ ಷಿ ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಹಿಂದಣ ಾಪಗಳು
ಪರಿ ಾರ ಾಗಿ ‡ ಾನು ಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಕರೆಯುವಿಕೆಯನೂ್ನ, §ಆಯೆ್ಕಯನೂ್ನ ದೃ ಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ *ಮತ್ತಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ
ಆಗಿರುವ †ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ನಿತ್ಯ ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ವೇಶವು ದೊರೆಯುವುದು.
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ದೃ ಢ ಾದ ಆ ಾರ ಉಂಟು
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿ ‡ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಸತ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದ್ದರೂ
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ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ §ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು. 13 ಾನು *ನನ್ನ
ದೇಹವೆಂಬ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ತನಕ †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಸಿ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ಏಕೆಂದರೆ ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಾನು §ಈ ಗು ಾರವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಾಲವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು. 15 ನೀವು ನನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ಇವುಗಳನು್ನ
16 ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಆಸಕಿ್ತವಹಿಸುವೆನು.
ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ, *ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ †ಚಮ ಾ್ಕರದಿಂದ ಕಲಿ್ಪ ಸಿದ
‡ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ

ಾವು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

§ಆತನ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವ ಾಗಿಯೇ ಅದನು್ನ

17 ಏಕೆಂದರೆ, *“ಈತನು ಪಿ್ರ ಯ

ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆವು.
ಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನು್ನ ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂಬ ಾಣಿಯು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಆತನು ತಂದೆ ಾದ
‡
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ಾವು †ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ

ಆತನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಆ ಾಣಿಯನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ
‡ಪ್ರ ಾದನ ಾಕ್ಯ ವು ನಮಗೆ ಬಹುದೃ ಢ ಾಗಿ ದೊರೆತಿದೆ.
ಆ ದಿನವು ಅರುಣೋದಯ ಾಗುವರೆಗೆ
ಮತು್ತ §ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ವು ನಿಮ್ಮ ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೂಡುವತನಕ *ಅದನು್ನ ಕತ್ತಲೆ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ದೀಪವೆಂದೆಣಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 20 ಾವ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯ ವೂ ಕೇವಲ
ಮನುಷ ್ಯ ನ ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ
ದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
21 ಏಕೆಂದರೆ †
ಾವ ಪ್ರ ಾದನೆಯೂ ಎಂದೂ ಮನುಷ ್ಯರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರು
‡ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನೆ ್ನೕ

1

ಾತ ಾಡಿರುವುದು.

2

ಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ಯೂದ 1-19)
ಆದರೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ *ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಇದ್ದರು.

ದು

ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ †ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಇರುವರು. ಅವರು ಾನಿಕರ ಾದ ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳನು್ನ ‡ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ
ಒಳಗೆತರುವವರೂ §ತಮ್ಮ ನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಒಡೆಯನನೂ್ನ ಕೂಡ *ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವರೂ ಆಗಿದು್ದ
ಫಕ್ಕನೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಶನವನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 2 ಅವರ ದುಷ ್ಕಮರ್ಗಳ
ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನೇಕರು ಅನುಸರಿಸುವರು. †ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ದೂಷಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. 3 ಅವರು
‡ದ್ರ ಾ್ಯ ಶೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ

§ಕಲಿ್ಪತ

ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
ಾ ಾಟ ಾಡಿ
ಾಭವನು್ನ
*
ಸಂ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವರು. ಧೀಘರ್ ಾಲದಿಂದ ಅಂಥವರಿಗಿರುವಂಥ ದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್ ತಪ್ಪದೆ
ಬರುತಿ್ತರುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಾಶವು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಹೇಗೆಂದರೆ †ದೇವದೂತರು
ಾಪ ಾಡಿ ಾಗ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಬಿಡದೆ ನರಕಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ ‡ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ §ಕತ್ತಲೆಯ ಕೂಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿದನು. 5 ಆತನು ಭಕಿ್ತಹೀನ ಾದ
ಪು ಾತನ ಲೋಕವನು್ನ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಬಿಡದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ *ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ಸುನೀತಿಯನು್ನ ಾರುತಿ್ತದ್ದ †ನೋಹನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಇತರ ಏಳು ಜನರನು್ನ
ಾತ್ರ
ಉಳಿಸಿದನು. 6 ‡ಆತನು ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡಿ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
§ಭಕಿ್ತಹೀನ ಾಗಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದುಷ್ಟರ ಅನೈ ತಿಕ ನಡತೆಗೆ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ನೀತಿವಂತ ಾದ *ಲೋಟನನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು. 8 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನೀತಿವಂತನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅವರ ಅ ಾ್ಯಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಕೇಳು ಾ್ತ ಅವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ †ದಿನೇ ದಿನೇ ತನ್ನ

ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡನು. 9 ಕತರ್ನು ‡ಭಕ್ತರನು್ನ ಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ರ ಸುವುದಕೂ್ಕ
ಅನೀತಿವಂತರನು್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದ ತನಕ ಇಡುವುದಕೂ್ಕ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ಾಗಿ § ಾರೀರಿಕ ಬಂಡುತನದ ದು ಾಶೆಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದು *ಪ್ರ ಭುತ್ವವನು್ನ ತಿರ ಾ್ಕರ ಾಡುವವರನು್ನ
ಹೀಗೆ ಶಿ ಸುವನು. ಇವರು
ಾರಿಗೂ ಹೆದರದೇ ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛಪರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. †ಮಹಿ ಾಪದವಿಯವರನು್ನ
ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವರು. 11 ‡ದೇವದೂತರು ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಮಹತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದರೂ
10 ಮುಖ್ಯ

ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೂಷಣೆಯನು್ನ, ನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೇಳದಿರಲು, ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು
12 § ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಮಹಿ ಾಪದವಿಗಳನು್ನ ದೂಷಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಹುಟಿ್ಟರುವ *ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ
ಾ್ರ ಣಿಗಳಂತಿರುವ ಈ ದುಬೋರ್ಧಕರು ತಮಗೆ
ತಿಳಿಯದವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಾವೇ
13 ತಮ್ಮ ದುನೀರ್ತಿಗೆ ಸರಿ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಾದ ದುಷ್ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
†ದುಂದು ಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹಗಲನು್ನ ಕಳೆಯುವುದೇ ಸುಖವೆಂದೆಣಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇವರು ‡ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಔತಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ವಂಚಕ ಾಗಿದು್ದ §ಉಂಡು ಕುಡಿದು ಕಳಂಕಕೂ್ಕ, ಅವ ಾನಕೂ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಇವರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರಿಣಿಯನು್ನ ಕಂಡು ಆನಂದಿಸುವವರೂ, * ಾಪವನು್ನ ಕಂಡು ತೃ ಪಿ್ತಹೊಂದದ
ಕಣು್ಣಳ್ಳವರೂ, ಚಂಚಲತೆ ಮನಸು್ಸವುಳ್ಳವರನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವವರೂ, ಹಣ ಾಸೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತಿ
ಪಡೆದ ಹೃ ದಯವುಳ್ಳವರೂ, † ಾಪಗ್ರ ಸ್ತ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಇವರು ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ವರು.
14

ಾದಿ ತಪಿ್ಪದವರು ಮತು್ತ ಬೇ
ೕರಿನ ಮಗ ಾದ ‡ಬಿ ಾಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ
ಬಿ ಾಮನು ಅನೀತಿಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಸಂ ಾವನೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಅವನ ದುಷ್ಟ
ಕೃ ತ ್ಯಕೆ ್ಕ ಖಂಡನೆ ಾಯಿತು. §ಮೂಕ ಾ್ರ ಣಿ ಾದ ಕತೆ್ತಯು ಮನುಷ ್ಯ ಸ್ವರದಿಂದ
ಾತ ಾಡಿ ಆ
17
*
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿತು. ಇವರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಾಳು ಾವಿಗಳೂ, ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ

ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾರಿಹೋಗುವ
ೕಡಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. †ಇಂಥವರಿ ಾಗಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ
ಇಡ ಾಗಿದೆ. 18 ಕೇಡುಕಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವರ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ‡ಹೊಸ ಾಗಿ ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರ
ಸಂಗಡ ಇವರು ಹುರುಳಿಲ್ಲದ § ಳು್ಳ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಾ ಾಭಿ ಾಷೆ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿ ಅತಿ ಾದ
ಬಂಡುತನದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸು ಾ್ತರೆ. 19 ಇಂಥವರು * ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ † ಾವೇ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ನು
ಾವುದಕೆ್ಕ ಸೋಲುವನೋ
ಅವನು ಅದರ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ.
20 ಕತರ್ನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿ ಾದ ಪರಿ ಾನಹೊಂದಿ ಲೋಕದ
ಮಲಿನತ್ವ ಗಳಿಗೆ ‡ತಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡವರು ತಿರುಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಸೋತುಹೋದರೆ §ಅವರ
ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯು
ದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದು. 21 *ಅವರು ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದು ತಮಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆ ಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿತು್ತ. 22 †“ ಾಯಿ ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ನೆಕು್ಕವುದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಮತು್ತ ಮೈ ತೊಳೆದ ಹಂದಿ
ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು.” ಎಂಬ ಾದೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ

ಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

3
ದೇವರ ದಿನವು ತಡ ಾದರೂ ಅದು ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ
§
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ೕ ಾ 8:34; ರೋ ಾ. 6:16:
§ 2:20 ಮ ಾ್ತ 12:45: * 2:21 ಯೆಹೆ. 18:24; ಲೂಕ 12:47; ಾಕೋಬ. 4:17: † 2:22 ಾ. 26:11:
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*ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನಿಮಗೀಗ ಬರೆಯುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರ.
ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಕತರ್ ಾದ ರಕ್ಷಕನು ನಿಮ್ಮ ಅ ಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಣೆಯನೂ್ನ
†ನೀವು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಎರಡು ಪತಿ್ರಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ‡ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ
1

2

ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಮನಸ್ಸ ನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
3 ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ §ತಮ್ಮ ದು ಾಶೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುವ ಕುಚೋದ್ಯ ಾರರು ಬಂದು ಕುಚೋದ್ಯ
ಾಡು ಾ್ತ, 4 *“ಆತನ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯ ಾದ † ಾ ಾ್ದನವು ಏ ಾಯಿತು? ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ನಿದೆ್ರ ಹೊಂದಿದ ನಂತರದಿಂದ; ಸಮಸ್ತವೂ ಸೃ ಷಿ ್ಟಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಇದೆಯ ಾ್ಲ?”
ಎಂದು ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಕೇಳುವರೆಂಬು ಾಗಿ ನೀವು
ದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಆದರೆ
ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ‡ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದ ಮೂಲಕ §ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ
ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಉದೆ್ದೕಶಪೂರ್ವಕ ಾಗಿಯೇ ಮರೆತುಬಿಡು ಾ್ತರೆ. 6 *ಆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ
ಅಂದಿನ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು. 7 ಆದರೆ ಈಗಿನ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಅದೇ ಾಕ್ಯ ದಿಂದ
ಅಗಿ್ನ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ ಾದಿರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು ಾ್ಯಯ ತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ †ಭಕಿ್ತಹೀನರ ಾಶ ಾ್ಕಗಿ
ಉಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಕತರ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳಂತೆಯೂ ‡ ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು
ಒಂದು ದಿನದಂತೆಯೂ ಇವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. 9 §ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಆತನು
ತಡ ಾಡುವವನಲ್ಲ. * ಾರೊಬ್ಬ ನೂ ಾಶ ಾಗುವುದರಲಿ್ಲ ಆತನು ಇಷ್ಟ ಪಡದೆ †ಎಲ್ಲರೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪ
8

ಪಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ‡ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಆದರೂ §ಕತರ್ನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
*ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವು
†
ಮ ಾ ೕಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವು.
ಮೂಲ ಾತುಗಳು ಉರಿದು ಲಯ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು.
‡ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುವವು.
ಲೋ ಾಂತ್ಯ ವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಬೋಧನೆ
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೀಗೆ
ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು?
12 ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನು್ನ
§ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ *ಆತುರಪಡುವ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶಮಂಡಲವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಾಶ ಾಗಿ
11

ಹೋಗುವವು. ಅತಿ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಮೂಲ ಾತುಗಳು ಉರಿದು ಕರಗಿ ಹೋಗುವವು. 13 ಆದರೂ ಾವು
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ †ನೂತನ ಆ ಾಶ ಮಂಡಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. ‡ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯು ಾಸ ಾಗಿರುವುದು.
14 §ಆದ ಾರಣ ಪಿ್ರ ಯರೇ, ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲದು್ದ *ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
*

3:3 ಯೂದ. 18: * 3:4 1 ಥೆಸ.
‡
2:19:
3:4 ಯೆ ಾ 5:19; ಯೆರೆ 17:15; ಯೆಹೆ. 11:3; 12:22, 27; ಮ ಾ. 2:17:
3:5 ಆದಿ 1:6, 7, 9; ಕೀತರ್ 33:6;
ಇಬಿ್ರ. 11:3: § 3:5 ಕೀತರ್ 24:2; 136:6: * 3:6 ಆದಿ 7:11, 21; 2 ಪೇತ್ರ. 2:5: † 3:7 2 ಥೆಸ. 1:9: ‡ 3:8 ಕೀತರ್
§ 3:9 ಹಬ 2:3; ಇಬಿ್ರ. 10:37; ಪ್ರ ಸಂಗಿ. 8:11: * 3:9 ಯೆಹೆ. 18:23, 32; 33:11: † 3:9 1 ತಿ . 2:4:
90. 4:
‡ 3:9 ಯೆ ಾ 30. 18; ಲೂಕ 18:7; 1 ಪೇತ್ರ. 3:20: § 3:10 ಮ ಾ್ತ 24:42-51; ಲೂಕ 12:39-46; 1 ಥೆಸ. 5:2; ಪ್ರಕ 3:3:
* 3:10 ಮ ಾ್ತ 24:35; ಇಬಿ್ರ. 12:26, 27; ಪ್ರಕ 6:14; 20:11; 21:1: † 3:10 ಯೆ ಾ 34:4: ‡ 3:10 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ
§ 3:11 1 ಪೇತ್ರ. 1:15: * 3:12 ಅಥ ಾ, ಬೇಗ
ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲಸಗಳೂ ಾಣುವವೇ? ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
†
‡ 3:13 ಯೆ ಾ 60. 21; ಪ್ರಕ 21:27: § 3:14
ಬರುವಂತೆ ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸು ಾ್ತ.
3:13 ಯೆ ಾ 65:17; 66:22; ಪ್ರಕ 21:1:
*
1 ಕೊರಿ 15:58; 1 ಥೆಸ. 3:13; 5:23:
3:14
ಾಕೋಬ 1:27; ಫಿಲಿ. 2:15:
3:2 ಲೂಕ 1:70; ಅ. ಕೃ. 3:21:

†

†

3:2 ಯೂದ. 17:

‡

3:2 2 ಪೇತ್ರ. 1:13:

§
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†ನಮ್ಮ ಕತರ್ನ ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾಥರ್ ಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.
ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸಿರಿ.
‡ನಮ್ಮ ಪಿ್ರ ಯ ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನು ಸಹ §ತನಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ ಾನದ ಪ್ರ ಾರ *ನಿಮಗೆ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ †ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆ
15

ಪತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಥರ್
ಚಂಚಲಚಿತ್ತರೂ ಆದವರು ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳ

ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ. ಅ ಾನಿಗಳೂ,
ಾಗೆ ಇದನೂ್ನ ತ ಾ್ಪ ಗಿ ಅಥರ್ ಕೊಟು್ಟ ‡ತಮಗೆ

ಾರಣ ಪಿ್ರ ಯರೇ, §ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟರ ವಂಚನೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ *ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ಥರ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಭ್ರ ಷ ್ಟ ಾಗದಂತೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 18 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ
†ಕೃ ಪೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದಿರಿ. ‡ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಾಶವನು್ನಂಟು

17 ಆದ

ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

†

‡

3:15 ವ. 9:

3:15 ಅ. ಕೃ. 15:25:

8:19; 1 ಕೊರಿ 15:24; 1 ಥೆಸ. 4:15:
ಕೊರಿ 10:12:

†

‡

§

3:15 1 ಕೊರಿ 3:10:

3:16 ಯೆ ಾ 28:13:

§

*

3:15 ರೋ

3:17 2 ಪೇತ್ರ. 1:12:
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‡

ಾ. 2:4:
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†

3:16 ರೋ
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ೕ ಾನನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಪತಿ್ರಕೆಯು ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಭೆಯ ಬಲ ಾದ, ಸಿ್ಥರ ಾದ ಮತು್ತ ಆದಿ ಾಲದ
ಾಕ್ಷ ್ಯ ವು ಇದು ಶಿಷ ್ಯ ನು ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲನು ಆದ
ೕ ಾನನದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಲೂಕ 6:13,14).
ಈ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ
ೕ ಾನನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ ಾದರೂ, ಅವನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು
ಸೂಚಿಸುವ ಮೂರು ಬಲ ಾದ ಸುಳಿವುಗಳಿವೆ.
ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಶತ ಾನದ ಆರಂಭಿಕ
ಬರಹ ಾರರು ಅವನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ, ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯು
ೕ ಾನನ
ಸು ಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲರುವ ಅದೇ ಪದಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬರಹ ಶೈ ಲಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ,
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಾನು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವನು ಮತು್ತ ಕೈ ಾರೆ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಎಂದು
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಅ ಸ್ತಲನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ (1
ೕ ಾ 1:1-4;
4:14).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 85-95 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಅವಧಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವೃ ಾ್ಧಪ ್ಯ ವನು್ನ ಕಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ
ಎಫೆಸದಿಂದ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
1
ೕ ಾನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಾಚಕರನು್ನ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಸೂಚಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಾಗೂ್ಯ,
ೕ ಾನನು
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವು ಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ (1
ೕ ಾ 1:3-4; 2:12-14). ಇದನು್ನ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವಜನರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ.
ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರಿಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ 2:1 ರಲಿ್ಲ “ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಮಕ್ಕಳೇ” ಎಂದು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಅನೊ್ಯ ೕನ್ಯ ತೆಯನು್ನ ಉತೆ್ತೕಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು, ಾಪದಿಂದ
ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು, ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು
ಮತು್ತ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ವೈ ಯಕಿ್ತಕ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಗೆ ತರಲು
ೕ ಾನನು ಬರೆದನು. ಸಭೆಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವ ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯ ದಿಂದ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಸಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತರುವ ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧಕರ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ
ೕ ಾನನು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ಬರೆದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ನ ಾವ ಾರದ ಾಸ್ತವಿಕತೆ — 1:1-4
2. ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆ — 1:5-2:17
3. ವಂಚನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ — 2:18-27
4. ಪ್ರ ಸು್ತತದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವು ಾ್ಕಗಿ ಪೆ್ರ ೕರಣೆ — 2:28-3:10
5. ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಭರವಸೆಯ ಆ ಾರ — 3:11-24
6. ಸುಳು್ಳ ಆತ್ಮ ಗಳ ವಿವೇಚನೆ — 4:1-6
7. ಪವಿತಿ್ರ ೕಕರಣದ ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ ತೆ — 4:7-5:21
ಸಜೀವ ಾಕ್ಯ
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ಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುವ ಜೀವ ಾಕ್ಯ ವು *ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದದು್ದ. ಾವು ಅದನು್ನ †ಕಿವಿ ಾರೆ
2 †ಆ
ಕೇಳಿ, ‡ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು, §ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಗ್ರ ಹಿಸಿ *ಕೈ ಯಿಂದ ಮುಟಿ್ಟದೂ್ದ ಆಗಿರುವಂತದು್ದ.
‡
ಜೀವವು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಯಿತು. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ನಮಗೆ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದಂಥ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ
1

ಾವು ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 3 §ನಮಗಿರುವ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
*ನಮಗಿರುವ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯು ತಂದೆಯ ಸಂಗಡಲೂ ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸಂಗಡಲೂ
ಇರುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

4

†ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಬೇಕೆಂದು

ಾವು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ

ದೇವರಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಾರಣ
ಾವು
ಾಪವನು್ನ ಮರೆ ಾಡದೆ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಾಪಪರಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು
5
ಾವು ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂದೇಶ
ಾವುದೆಂದರೆ; ‡ದೇವರು
6
§ ಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಬೆಳ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ ಆತನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ.
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಸು ಾ್ಳಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ,
7 ಆದರೆ †ಆತನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ
*ಸತ್ಯ ವನ್ನ ನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
‡ ಾವೂ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಾವು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊ್ಲಬ್ಬರು ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ. §ಆತನ
ಒಬ್ಬ ನೇ ಕು ಾರ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಸಕಲ ಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತ್ತದೆ.
8 *ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾವೇ
ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು

ಮತು್ತ †ಸತ್ಯ ವೆಂಬುದು ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 9 ಾವು ‡ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರೆ §ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ
*ಸಕಲ ಅನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು. 10 ಾವು ಾಪ
ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
†ಆತನನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ‡ಆತನ ಾಕ್ಯ ವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
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ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು

ಾಪ ಾಡದಂತೆ ಇರಲು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾವ ಾದರೂ
ಾಪ ಾಡಿದರೆ *ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂಬ
†ಸ ಾಯಕನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. 2 ಆತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿಗೆ ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ‡ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಾಪಗಳಿಗೂ § ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವರೆ ಆತನನ್ನರಿತವರು
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* ಾವು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅರಿತು ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ಆತನನು್ನ ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 4 ಒಬ್ಬ ನು, “ ಾನು †ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನ ಆ ಗಳಂತೆ
ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಸತ್ಯ ವೆಂಬುದು ಅವನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. 5
ಾ ಾದರೂ ಆತನ
ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗಿ ‡ದೇವರ ಮೇಲಣ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿದೆ.
3

§ಇಂತಹ

6 *ಆತನಲಿ್ಲ
ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ನೆಲೆಗೊಂಡವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳುವವನು †ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಡೆದಂತೆಯೇ
ಾನೂ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಬದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾಯರ್ದಿಂದ

ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರುವವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವ ಾವ ಅತ್ಯ ವಶ್ಯ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೊಸ ಆ ಯಲ್ಲ, § ದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿಮಗಿದ್ದ *ಹಳೆಯ

7 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ‡

ಆ
ಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಆ ಯು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯ ವೇ. 8 †ಆದರೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು
ಹೊಸ ಆ ಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದು. ಇದು ಆತನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
‡ಕತ್ತಲೆಯು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. §ನಿಜ ಾದ ಬೆಳಕು ಈಗ ಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತಲಿದೆ. 9 ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂದು
10 ತನ್ನ
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ *ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಈವರೆಗೂ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ †ಮತು್ತ ಾಪದಲಿ್ಲ ಎಡವಿಬೀಳುವಂಥದು್ದ
ಾವುದೂ ಅವನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. 11 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ
‡ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕುರುಡು ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ
ಪಿ್ರ ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ §ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ ್ಟರುವುದರಿಂದ
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ಾನು
*
ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ತಂದೆಗಳಿ ಾ, ಆದಿಯಿಂದಿರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ೌವನಸ್ಥರೇ, ನೀವು †ಕೆಡುಕನನು್ನ ಜಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಮಕ್ಕಳೇ, ‡ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
14
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ತಂದೆಗಳಿ ಾ, ಆದಿಯಿಂದಿರು ಾತನನು್ನ ನೀವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ೌವನಸ್ಥರೇ, ನೀವು §ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಜಯಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
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ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರು ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸ ಾರದು
ಾ್ನ ಗಲಿ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವುಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಡಿರಿ. † ಾವ ಾದರೂ ಲೋಕವನು್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಅವನಲಿ್ಲಲ.್ಲ 16 ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ‡ಶರೀರ ಾಶೆ, §ಕಣಿ್ಣ ಾಶೆ,
*ಬದುಕು ಾಳಿನ ಗವರ್, ಇವು ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗ ಾಗಿವೆ.
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†ಲೋಕವೂ ಅದರ ಆಸೆಯೂ ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನು
ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವನು.
17

ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಗ ಾದ ದುಬೋರ್ಧಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
§ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ನೀವು
ಪಿ್ರ ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ‡ಇದು ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದೆ.
*
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಾಗಲೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಗಳು ಅನೇಕರಿ ಾ್ದರೆ. †ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 19 ‡ಅವರು ನಮಿ್ಮಂದ ಹೊರಟುಹೋದವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
18

§ಅವರು ನಮ್ಮ ವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ
ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ನಮಿ್ಮಂದ ಹೊರಟುಹೋದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ *ನಮ್ಮ ವರಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಬಂದಿದೆ.
20 ಆದರೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾತನಿಂದ †ಅಭಿಷೇಕವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ‡ಎಂಬ ಸತ್ಯ ವನೂ್ನ
ನಮ್ಮ ವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ನೀವು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿಯದವರಲ್ಲ. ನೀವು ಸತ್ಯ ವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾವ
ಸುಳೂ್ಳ ಸತ್ಯ ದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಬರೆದೆನು.
22 ಸುಳು್ಳ ಾರನು
§ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವನು
ಾರು?
ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದಯೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರು ಆಗಿರಲು
ಾಧ್ಯ?
ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮಗನನೂ್ನ
23
*
†
ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವನು ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾರು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವನೋ
ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ.

ಾರು ಮಗನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನು ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 24 ನೀವಂತೂ
ಾವ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ದಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರೋ ‡ಅದು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.
ದಲಿನಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದು್ದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ §ನೀವು ಸಹ
ಮಗನಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. 25 ಆತನು ನಮಗೆ
ಾಡಿರುವ
*
ಾ ಾ್ದನವು ಅದೇನೆಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವೇ ಆಗಿದೆ.
26 †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಸ ಾ್ಮ ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಸಿ ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವವರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ

ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 27 ಆದರೆ ‡ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
§ ಾರೂ ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆ
ಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಾಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕವೇ
ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ ಾಡುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ *ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ
ಬೋಧನೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 28 ಪಿ್ರ ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, †ಆತನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ
ಾವು ‡ಆತನ ಆಗಮನದಲಿ್ಲ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಾಚಿಕೆಪಡದೆ §ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರುವಂತೆ ಆತನಲಿ್ಲ
*ಆತನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀತಿಯನು್ನ
ಬ್ಬ ನು †ಆತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನೆಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ.
29

ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋಣ.
ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ
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ಇಗೋ, ಾವು *ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು †ಎಂ ಾ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ! ಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 2 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಾವು ‡ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
1

§ಮುಂದೆ ಾವು ಎಂಥವ ಾಗಿರುತೆ್ತ ೕ ಎಂಬುದು ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ *ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗು ಾಗ
ಾವು †ಆತನ ಾಗಿರುವೆವೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. ‡ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆವು.
3 §ಆತನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ಆತನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು
ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಶುದಿ್ಧ

ಬ್ಬ ನೂ ಅಧಮರ್ವನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; * ಾಪವು ಅಧಮರ್ವೇ.
† ಾಪಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಣೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನೆಂಬುದು ಮತು್ತ §ಆತನಲಿ್ಲ
ಾಪವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ. 6 ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಾಪವನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
* ಾಪ ಾಡುವವನು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದೂ ಇಲ್ಲ; 7 ಪಿ್ರ ಯ ಾದ ಮಕ್ಕಳೇ,
ಾರೂ †ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
‡
ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ. ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನೋ ಾಗೆಯೇ ನೀತಿಯನ್ನ ನುಸರಿಸುವವನು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 § ಾಪ ಾಡುವವನು ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
4

ಾಪ

5

ಾಡುವ ಪ್ರ ತಿ

ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಸೈ ಾನನು
ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ *ಸೈ ಾನನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇವಕು ಾರನು ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾದನು.
9 †ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು
ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ‡ಸ್ವ ಾವವು ಅವನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಾರಣ ಾಪ ಾಡ ಾರನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂಬುದು
ಾಗೂ ಸೈ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
§
ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದವರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರಲ್ಲ.

* ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ †ನೀವು
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶ ಾಗಿದೆ.
12 ಕೆಡುಕು ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ ‡ ಾಯಿನನಂತೆ ಾವು ಇರ ಾರದು. ಅವನು
ಾಕೆ
§
ತಮ್ಮ ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು? ತನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳೂ
11

ಆಗಿದು್ದದರಿಂದಲೇ.

ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವವರಿಗೆ ಪರರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿರುವುದು
ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, *ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. 14 ಾವಂತೂ
ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತಸಹೋದರರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ †ಮರಣದಿಂದ
ಾ ಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದೆ ಇರುವವನು ಮರಣದಲೆ್ಲೕ
15 ‡ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಕೊಲೆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಇ ಾ್ದನೆ.
ಮತು್ತ § ಾವ
ಕೊಲೆ ಾರನಲಿ್ಲಯೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ. 16 *ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ
13
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§

3:3 ರೋ
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ತನ್ನ ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಇಂಥದೆ್ದಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. † ಾವು
ಸಹ ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 17 ಆದರೆ ‡ಈ ಲೋಕದ
ಸಂಪತು್ತಳ್ಳ
ಾ ಾದರೂ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿ §ಕನಿಕರಪಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ
*ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲು

ಾಧ್ಯ ವೇ? 18 ನನ್ನ ಪಿ್ರ ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು †ಬರೀ
‡
ಾತಿನಿಂ ಾಗಲಿ, ಾಯುಪಚಾರದಿಂ ಾಗಲಿ, ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿರದೆ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಿಜ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಮನಸಿ್ಸ ಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಾವು
ಾಡುವ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಸಫಲ ಾಗುವುದು
19 ಾವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದು ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ದೇವರ
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ದೋಷರಹಿತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು
ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರು
ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಹೃ ದಯವನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲ ದೃ ಢಪಡಿಸಬಹುದು. 21 ಪಿ್ರ ಯರೇ, §ನಮ್ಮ ಹೃ ದಯವು ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ಖಂಡಿಸಿ ನಡೆದರೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 22 ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
*ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವ ಾದರೆ ಾವು †ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನಿಂದ
ಹೊಂದುವೆವು. 23 ದೇವರ ಆ
ಾವುದೆಂದರೆ ‡ ಾವು ಆತನ ಮಗ ಾದ ಯೇಸು §ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿ
ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. 24 ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನು *ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. †ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿರುವ
ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಾವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

4

ಆತ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ನುಡಿಗಳು ಸತ್ಯ ೕ ಅಸತ್ಯ ೕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ನೋಡಬೇಕು
1 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಗಳು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಆತ್ಮ ಗಳ
ನುಡಿಗಳನು್ನ ನಂಬದೆ ಆ ಾ ಆತ್ಮ ಗಳ ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದವುಗ ೕ ಅಲ್ಲ ೕ ಎಂದು
ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. 2 ದೇವ ಾತ್ಮ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ ನುಡಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಮನುಷ ್ಯ ರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಆತ್ಮ ವು
ದೇವರಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ. 3 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಆತ್ಮ ವು
ದೇವರಿಂದ *ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಬರುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು

ಕೇಳಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. ಅದು ಈ ಾಗಲೇ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇದೆ.
4 ಪಿ್ರ ಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವಂತೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವನಿಗಿಂತ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರು ಾತನು ಉನ್ನತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಜಯಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
5 ಅವರು ಲೋಕಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅವರು ೌಕಿಕ ಾದುದನೆ್ನೕ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಲೋಕದವರು ಅವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 6 ಾವಂತೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಮ್ಮ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದವರು ನಮ್ಮ
ಾತನು್ನ
†
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ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ
ಾವುದು ಎಂದು ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
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ಾವುದು ಮತು್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ

ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವ ಾವವೇ ವಿಶೇಷ
ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದೆ ಮತು್ತ
ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾಡುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಪಿ್ರ ೕತಿ
ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಾವು ಆತನ
ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ನೇ ಮಗನನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತ ್ಯ ಕ್ಷ ಾಗಿದೆ. 10 ಾವು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿಗೆ ಾ್ರ ಯಶಿ್ಚತ್ತ ಬಲಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲಯೇ ಆತನ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
11 ಪಿ್ರ ಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಹೀಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಾವೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 12 ದೇವರನು್ನ
ಾರೂ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.
ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದರೆ
ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13 ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ
ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 14 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಲೋಕರಕ್ಷಕನ ಾ್ನ ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವು ಾ
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 15 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಾರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೋ ಅವರಲಿ್ಲ
ದೇವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ, ಾಗೂ ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಹೀಗೆ ದೇವರು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸ್ವರೂಪಿ,
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
17
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವು ಧೈ ಯರ್ದಿಂದಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ನ ್ಮಳಗೆ
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಳು ಕಿ್ರ ಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಾಳಿನಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ
ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 18 ಪಿ್ರ ೕತಿ ಇರುವಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಹೆದರಿಕೆಯಿರುವಲಿ್ಲ † ಾತನೆಗಳಿರುವವು.
‡ಹೆದರುವವನು ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಆದರೆ ಪೂಣರ್ಪಿ್ರ ೕತಿಯು ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
7 ಪಿ್ರ ಯರೇ,

ಪೂಣರ್ಗೊಂಡವನಲ್ಲ. 19 ದೇವರು
ದಲು ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾವು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
20 ಒಬ್ಬ ನು, “ ಾನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ
ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದವನು, ಾನು
ಾಣದಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬಲ್ಲ ನು? 21 ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವನು, ತನ್ನ ಸಹೋದರನನೂ್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆ ಯನು್ನ ಾವು ಆತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

5
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸು ಾ್ತರೆ
ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನೂ ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವನು
ತನ್ನ ನು್ನ ಹುಟಿ್ಟ ಸಿದ ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೋ, ಅವನು ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. 2 ಾವು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 3 ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಏನೆಂದರೆ ಆತನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದೇ. ಆತನ ಆ ಗಳು ಕಷ್ಟಕರ ಾದವುಗಳಲ್ಲ. 4 ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸುವಂಥದು್ದ ನಮ್ಮ
1

†

4:18 ಶಿ ಯ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.

‡

4:18 ಅಥ ಾ, ಭಯಪಡುವವನು
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5 ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ನಂಬಿದವರಲ್ಲದೆ ಮ

ನಂಬಿಕೆಯೇ.
ಜಯಿಸಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ?

1

ೕ ಾನನು 5:21

ಾ್ತರು ಲೋಕವನು್ನ

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮು ಾಂತರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳು
ಈತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ, ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಬಂ ಾತನು. ನೀರಿನಿಂದ
ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಿಂದಲೂ, ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಾ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತ್ಮ ವು ಾ ಯನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ನು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಾ ಕೊಡುವವರು ಮೂವರಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಆತ್ಮ,
ನೀರು, ರಕ್ತ ಎಂಬ ಮೂರು ಾ ಗಳುಂಟು. ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
9 ಾವು ಮನುಷ ್ಯರ ಾ ಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ, ಾಗೆ ದೇವರ ಾ ಯು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಾ ಯು ತನ್ನ ಮಗನ ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿದೆ. 10 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ವನು
ಆ ಾ ಯನು್ನ ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರನು್ನ ನಂಬದವನು ಆತನನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನ ಾ್ನ ಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಪರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾ ಯಲಿ್ಲ ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ. 11 ಆ ಾ
ಾವುದೆಂದರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲಿ್ಲದೆ
ಎಂಬುದೇ. 12 ಾರು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ನಂಬು ಾ್ತರೋ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವ ಉಂಟು, ಆದರೆ
ಾರು
ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.
6

ದೇವಕು ಾರನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ವರಿಗೆ ದೃ ಢನಿಶ್ಚಯವಿರುವುದು
ದೇವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವ ಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟೆಂಬುದು
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಮತು್ತ ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ
ಏ ಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬ ಭರವಸೆಯು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಮಗುಂಟು. 15 ಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ,
ಾವು ಬೇಡಿದವುಗಳು ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಂಬುದು ನಮಗೆ
16
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮರಣಕರವಲ್ಲದ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ
ಕಂಡರೆ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ದೇವರು ಮರಣಕರವಲ್ಲದ ಾಪ ಾಡುವವರಿಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು. ಮರಣಕರ ಾದ ಾಪವುಂಟು ಈ ಾಪದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವನು
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 17 ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಾಪ ಾಗಿದೆ. ಆದರೂ
ಮರಣಕರವಲ್ಲದ ಾಪವುಂಟು.
18 ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟರುವವನು
ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.
ದೇವರಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಕೆಡುಕನು ಅವನನು್ನ ಮುಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲ. 19 ಇಡೀ
ಲೋಕವು ಕೆಡುಕನ ವಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು ಸಹ ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 20 ದೇವರ ಮಗನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾವು ಸತ್ಯ ಾಗಿರು ಾತನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ
ಾಗೆ ನಮಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ, ಮತು್ತ ಾವು ದೇವರ ಮಗ ಾದ
ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇರುವವ ಾಗಿ ಸತ್ಯ ದೇವ ಾಗಿರು ಾತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರೂ, ನಿತ್ಯ ಜೀವವೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಪಿ್ರ ಯಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನು ಇದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು 2
ೕ ಾನ 1:1 ರಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ನು್ನ ಹಿರಿಯನು ಎಂದು ವಿವರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯು 2
ೕ ಾನ. ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ 3 ಸರಣಿ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಾಗಿದೆ. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರು
ೕ ಾನನ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರಿ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಮ ಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿ್ನ ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆ್ರ ೖ ಸಿ್ತೕಯ ಆತಿಥ್ಯ ದ ಪ್ರ
ೕಜನ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು ಎಂಬುದರ
ಬಗೆ್ಗ 2
ೕ ಾನ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಕೇಂದಿ್ರ ೕಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 85-95 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಬಹುಶಃ ಬರೆದ ಸ್ಥಳವು ಎಫೆಸ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಎರಡನೆಯ
ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಯು ಪಿ್ರ ಯ ಅಮ್ಮ ನವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಂದು
ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ “ಅಮ್ಮ ನವರ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ” ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಮೆಚು್ಚ ಗೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತು್ತ
ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಗೂ ಕತರ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತೆ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ಬಗೆ್ಗ ಆಕೆಯನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಅವನು ಶೀಘ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಭೇಟಿ ಾಡಲು
ೕಜಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
ೕ ಾನನು ಆಕೆಯ “ಸಹೋದರಿ” ಯನು್ನ ಸಹ ವಂದಿಸಿದನು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳ ವಿವೇಚನೆ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆಗಳು — 1:1-3
2. ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು — 1:4-11
3. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು — 1:5-11
4. ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು — 1:12-13
ಪೀಠಿಕೆ
*ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಾದ ಾನು, ದೇವರು ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿರುವ †ಅಮ್ಮ ನವರಿಗೂ, ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ; 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾಲ ನ ್ಮಂದಿಗಿರುವಂಥ ಸತ್ಯ ದ
ನಿಮಿತ್ತ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ‡ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ, §ಸತ್ಯ ವನು್ನ *ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ
1

ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾ್ತರೆ. 3 †ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ, ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದಲೂ,
ಕೃ ಪೆಯೂ, ಕರುಣೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ, ಸತ್ಯ ವೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ ಸ ಾ ಾಲ ನ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
ದುಬೋರ್ಧಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
*
§

1:1 3
1:2

ೕ ಾ 1:

†

1:1 ಕೆಲವರು ಸಭೆಗೆ ಎಂದು ಅಥರ್

ೕ ಾ 1:17; 14:6:

*

1:2

ೕ ಾ 8:32; 1 ತಿ

ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
. 2:4:

†

‡

1:3 1 ತಿ

1:2 3

ೕ ಾ 1; 1

. 1:2; ಯೂದ 2:

ೕ ಾ 3:18:
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ತಂದೆಯಿಂದ

ಾವು ಹೊಂದಿದ ಆ ಾನು ಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಸತ್ಯ ವಂತ ಾಗಿ
ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಾನು ‡ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ ನು. 5 ಅಮ್ಮ ನವರೇ, § ಾನು ಹೊಸ ಆ ಯನು್ನ

ನಿಮಗೆ ಬರೆಯದೆ,
ದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಆ ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವವ ಾಗಿ; ಾವು
*ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವವ ಾಗಿರೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 6 †ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಾಗಿದೆ. ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ, ‡ನೀವು
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಆ
ಾಗಿದೆ. 7 ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ §ಬಂದನು
ಎಂಬುದನು್ನ ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವ ಅನೇಕ *

ೕಸ ಾರರು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಇಂಥವರೇ,
8 †ನೀವು ಪ್ರ
ಯೇಸುವನು್ನ ಒಪ್ಪದ
ೕಸ ಾರರೂ, ಕಿ್ರ ಸ್ತವಿರೋಧಿಗಳು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಸಪಟು್ಟ
ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ, ‡ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ §ಪೂಣರ್ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ.

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ*. ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮತು್ತ ಮಗನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 10 ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮೀರಿದ
ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ †ಅವನನು್ನ ಮನೆ
ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗೆ
9

ಶುಭ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. 11 ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸುವವನು ಅವನ
ದುಷ ್ಕ ೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗು ಾ್ತನೆ.

ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು
‡ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನು್ನ ಮಸಿಯಿಂದ ಾಗದದ
ಮೇಲೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, § ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವೆನೆಂದು ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. *ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು
12

13

ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು.
ವಂದನೆ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

‡
1

1:4 3

ೕ ಾ 3,4:

ೕ ಾ 2:24:

§

§

1:5 1

1:10 ರೋ
1:12

ೕ ಾ 2:7:

1:7 ಮೂಲ: ಬರುವ. 1

ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನೀವು ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

†
*

ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ

‡

*
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1:8 ಗ ಾ. 3:4; ಇಬಿ್ರ. 10:35:
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3

3

ೕ ಾನನು 4

ೕ ಾನನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ೕ ಾನನ ಮೂರು ಪತಿ್ರಕೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನ ಕೃ ತಿ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಬಹುತೇಕ
ಪಂಡಿತರು ಇದು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನದು ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ
ಾ್ಥನದ ನಿಮಿತ್ತ ಮತು್ತ ಾನು ವ
ೕವೃ ದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ನು್ನ ಾನು ಹಿರಿಯನೆಂದು
ಕರೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಇದರ ಾ್ರರಂಭ, ಮು ಾ್ತಯ, ಶೈ ಲಿ ಮತು್ತ ಹೊರನೋಟವು 2
ೕ ಾನನ
ಪತಿ್ರಕೆಗೆ ಸದೃ ಶ ಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ನೇ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎರಡೂ ಪತಿ್ರಕೆಗಳನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಂದೇಹವಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 85-95 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಫೆಸದಿಂದ
ೕ ಾನನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
3 ನೆಯ
ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಾಯನಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಈ ಾಯನು
ೕ ಾನನಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಗಳ ಪೈ ಕಿ ಒಂದರ ಪ್ರ ಮುಖ ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಾಯನು ಅವನ ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಲಿ್ಲರುವ ದುರಭಿ

ಾನ ಮತು್ತ ದುರಹಂ ಾರದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಲು,

ತನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ಸತ್ಯ ದ ಬೋಧಕರ ಅಗತ್ಯ ಗಳನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಾಯನ ಪ್ರ ಶಂಸನೀಯ
ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲು (ವ. 5-8), ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಧೆ್ಯ ೕಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯ ತೆ
ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಿ
ತೆ್ರ ೕಫನ ನೀಚ ಾದ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲು (ವ. 9), ಸಂಚಾರಿ ಬೋಧಕನು
ಮತು್ತ 3 ನೇ
ೕ ಾನನ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಓಲೆ ಾರನು ಆದ ದೇಮೇತಿ್ರ ಯನನು್ನ ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಲು (ವ. 12), ತನ್ನ
ಓದುಗರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ದಲೆ್ಲೕ ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು
ೕ ಾನನು
ಇದನು್ನ ಬರೆದನು (ವ. 14).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ಾ್ವ ಸಿಯ ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-4
2. ಸಂಚಾರಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸ ಾ್ಕರ — 1:5-8
3. ಕೆಟ್ಟದ್ದನಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ — 1:9-12
4. ಸ ಾಪಿ್ತ — 1:13-15

ಪೀಠಿಕೆ
*ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಾದ
ಾನು, †ಪೂಣರ್ಹೃ ದಯದಿಂದ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುವ ಪಿ್ರ ಯ
ಾಯನಿಗೆ
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ; 2 ಪಿ್ರ ಯನೇ, ನೀನು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ,
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದಿ, ಸು ೕಮ ಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಾ್ರ ಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಸಹೋದರರು ಆ ಾಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯ ವನು್ನ ಕುರಿತು ಮತು್ತ ನೀನು ಸತ್ಯ ವಂತ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ, ‡ ಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ ನು. 4 §ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
1
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. 1:2; ತೀತ. 1:4; ಫಿಲೆ. 10:

ೕ ಾ 1:

‡

1:3 2

ೕ ಾ 4:

§
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3

ೕ ಾನನು 15

ಸತ್ಯ ವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ಸಂತೋಷವು
ನನಗಿಲ್ಲ.
ಾಯನ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಲಘನೆ

5 ಪಿ್ರ ಯನೇ, ನೀನು *ಸಹೋದರರಿಗೂ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ †ಸ

ಾ್ಕರ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಿ. 6 ಅವರು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನೀನು ತೋರಿಸಿದ ಪಿ್ರ ೕತಿಯ ಕುರಿತು
ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮೆಚು್ಚವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನೆರ ಾಗಬೇಕು. 7 ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ‡ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಹೊರಟಿ ಾ್ದರೆ. §ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಲ್ಲ. 8 ಆದುದರಿಂದ, ಾವು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಸಹ ಾರಿಗ ಾಗುವಂತೆ, ಅಂಥವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ದಿ

ತೆ್ರ ೕಫನ ಖಂಡನೆಯೂ ದೇಮೇತಿ್ರ ಯ ಬಗೆ್ಗ ಾ್ಲಘನೆಯೂ
ಸಭೆಗೆ ಾನು ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದನು; ಅಲಿ್ಲಯ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರ ಮುಖ ಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವ
ದಿ
ತೆ್ರ ೕಫನು ನಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುತಿ್ತಲ.್ಲ 10 ಆದ ಾರಣ, ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು
ಾಡುವ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಅವನು ಹರಟೆಕೊಚು್ಚವವ ಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅಪ ಪ್ರ ಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಇದರ
ತೆಗೆ
ಾವ ಸಹೋದರರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಾಗೂ
ಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸಭೆ
ಳಗಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸು ಾ್ತನೆ.
11 ಪಿ್ರ ಯನೇ, *ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು;
9 ನಿಮ್ಮ

†ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

ಾಡುವವನು ದೇವರ ಮಗ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ‡ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ
ಕಂಡವನಲ್ಲ.
ದೇಮೇತಿ್ರ ಯನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ, ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಾ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲದೆ ಾವು ಅವನ ಪರ ಾಗಿ ಾ ಕೊಡುತ್ತದೆ; §ನಮ್ಮ ಾ
ಸತ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ನೀನು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕಯ.
12

ವಂದನೆಗಳು
ಾನು *ನಿನಗೆ ಬರೆಯಬೇ ಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮಸಿಯಿಂದ ಾಗದದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಿಷ್ಟ ವಿಲ್ಲ. 14 ಾನು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ನು್ನ ನೋಡುವೆನೆಂದು ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ
ಾವು ಮು ಾ ಮುಖಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡೋಣ. 15 ನಿನಗೆ ಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೆಸರಿಸಿ ವಂದಿಸು.
13

*

1:5 ಗ ಾ. 6:10; ಇಬಿ್ರ. 13:1:

†

1:5 ಮ ಾ್ತ 25:35:
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*
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†
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ಯೂದನು

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ತನ್ನ ನು್ನ “ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ,
ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ನೂ ಆಗಿರುವ ಯೂದನು”
ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ (1:1). ಈ ಯೂದನು ಬಹುಶಃ
ೕ ಾ 14:22 ರಲಿ್ಲರುವ ಆತನ
ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, “ಯೂದನು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ತಮ್ಮ ನು ಎಂದು ಾವಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವನು
ದಲು ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿ ಾಗಿದ್ದನು (
ೕ ಾ 7:5),
ಆದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣದ ನಂತರ ತನ್ನ ಾಯಿ
ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 1:14).
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-80 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಯದಿಂದ ರೋ ಾಪುರದವರೆಗಿನ ಾ್ಯ ಪಿ್ತಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೂದನು ಇದನು್ನ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
“ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ,
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರ ಯ ಾದವರಿಗೆ,
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ” ಎಂಬ ಾ ಾನ್ಯ ನುಡಿಗಟು್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ;
ಆದರೂ, ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರಿಗಿರುವ ಅವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ಅವನು ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ
ಗುಂಪಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃ ಢ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ಾಷಂಡಮತವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಿ್ಥರ ಜಾಗರೂಕತೆಯ
ಅಗತ್ಯ ತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೂದನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿರುವ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರನು್ನ ಾಯರ್ಗತ ಾಗುವಂತೆ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸಲು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರು ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧನೆಯ ಅ ಾಯಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು, ತಮ್ಮ ನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಭಕ್ತರನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಮತು್ತ ಈ ಾಗಲೇ ವಂಚಿತ ಾದವರನು್ನ ಪುನಃ ಗೆದು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ದೇವರ
ಶಿ ಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಕೆ್ರ ೖ ಸ್ತರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ್ದದನು್ನ ಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಟ ಬೋಧಕರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯೂದನು ಬರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿ ಹೋ ಾಟ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ — 1:1-2
2. ಸುಳು್ಳ ಬೋಧಕರ ಲಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ಗತಿ — 1:3-16
3. ಕಿ್ರ ಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳಿಗೆ
್ರ ೕ ಾ್ಸಹ — 1:17-25
ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ,
ಾಕೋಬನ ತಮ್ಮ ನೂ ಆಗಿರುವ ಯೂದನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಿಗೆ,
*
†ಯೇಸು
ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರ ಯ ಾದವರಿಗೆ,
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಲ್ಪಟ ್ಟ ವರಿಗೆ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ನಿಮಗೆ ‡ಕರುಣೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ, ಪಿ್ರ ೕತಿಯೂ ಹೆಚಾ್ಚ ಗಿ ದೊರೆಯಲಿ.
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ದುಬೋರ್ಧಕರು
ಪಿ್ರ ಯರೇ, §ನಮಗೆ *ಹುದು ಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ದೇವಜನರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದೇ ಾರಿ ಒಪಿ್ಪ ಸಲ್ಪಟ ್ಟ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ, ನೀವು †ಹೋ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ನನಗೆ
3

ಅವಶ್ಯ ವೆಂದು ತೋರಿತು. 4 ಏಕೆಂದರೆ ಭಕಿ್ತಹೀನರೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃ ಪೆಯನು್ನ ನೆವ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಯ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರೂ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ನೇ ಒಡೆಯನೂ ಕತರ್ನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು
ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ ‡ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಜನರು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕ ಾ್ದರೆ. §ಇವರು ದಂಡನೆ ಾಗಿ

ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನೇಮಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
5 ನೀವು ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ದಲೇ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಾನು ಮುಂದಣ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ *ನಿಮ್ಮ
ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು
ಾವುದೆಂದರೆ, ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಜೆಗಳನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
†
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ರ ಸಿದರೂ, ತರು ಾಯ ಅವರೊಳಗೆ ನಂಬದೇ ಹೋದವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
6 ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರದ ಾ್ಥನವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ‡ದೇವದೂತರಿಗೆ
ದೇವರು ನಿತ್ಯ ಾದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿ, ಮ ಾದಿನದಲಿ್ಲ ಆಗುವ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಕತ್ತಲೆ
ಳಗೆ
7 §ಸೊದೋಮ್ ಗೊ
ಾದಿರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ, *ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ ಆ ದೂತರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಜಾರತ್ವಕೆ ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಸಿಬಿಟು್ಟ, †ಅ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾದ

ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಾದ ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ,
ದು ಾರ್ಗಿರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ದುಗರ್ತಿಗೆ ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟಿ ್ಟ ಾ್ದರೆ. 8 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಜನರು ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಸ್ವ ಾ್ನವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರವನು್ನ ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಪ್ರ ಭುತ್ವವನು್ನ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಮ ಾ ಪದವಿಯವರನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ. 9 ಆದರೂ ‡ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತ ಾದ
§ಮೀ ಾಯೇಲನು * ೕಶೆಯ ದೇಹದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೈ ಾನನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡಿ ಾಗ, †ಅವನು
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಂದೂ ನಿಂದೆಯ ಾತ ಾಡದೆ, ‡“ಕತರ್ನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಗದರಿಸಲಿ” ಎಂದನು.
10 ಆದರೆ ಈ ಜನರು §ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಾವು ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ

ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ಏನೇನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೋ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ?
ಇವರು * ಾಯಿನನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವರೂ,
ದ್ರ ವ ್ಯ ಸಂ ಾದನೆಗೋಸ್ಕರ †ಬಿ ಾಮನ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುಳುಗಿದವರೂ, ‡ಕೋರಹನಂತೆ
ಎದುರು ಾತ ಾಡಿ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 12 ಇವರು ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗಿರುವ ಗುಪ್ತ ಾದ
ಬಂಡೆಗಳಂತಿದು್ದ, §ನಿಮ್ಮ *ಸೆ್ನೕಹಭೋಜನಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ತಿಂದು ಕುಡಿಯು ಾ್ತರೆ. †ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಸ್ವಂತ
ಹೊಟೆ್ಟಯನೆ್ನೕ
ೕಷಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಇವರು ‡ ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ §ನೀರಿಲ್ಲದ
ಪಶುಗಳಂತೆ
11

ೕಡಗಳೂ, ಫಲಗಳನು್ನ ಬಿಡದ, *ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸತ್ತ, †ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಬಿದ್ದ ಶರ ಾ್ಕಲದ
ಮರಗಳು. 13 ‡ಸ್ವಂತ ಅವ ಾನವೆಂಬ ನೊರೆಯನು್ನ ಾರುವ §ಸಮುದ್ರ ದ ಹುಚು್ಚತೆರೆಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅಲೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ ಾದ ಇವರ ಾಲಿಗೆ *ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯು ಸ ಾ ಾಲಕೆ್ಕ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
§
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‡
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‡ 1:6 2 ಪೇತ್ರ. 2:4. ಪ್ರಕ 20:2: § 1:7 ಆದಿ 19:24:
ಅರಣ್ಯ 14:29, 37; 26:64, 65; ಕೀತರ್ 106:26; ಇಬಿ್ರ. 3:17-19:
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§
* 1:11 ಆದಿ 4:5-8: † 1:11 ಅರಣ್ಯ 31:15, 16; 2 ಪೇತ್ರ. 2:15: ‡ 1:11
ಜೆಕ. 3:2:
1:10 2 ಪೇತ್ರ. 2:12:
§
* 1:12 2 ಪೇತ್ರ. 2:13: † 1:12 ಯೆಹೆ. 34:2, 8,
ಅರಣ್ಯ 16:1-35:
1:12 ಅಥ ಾ, ಕಳಂಕಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿದು್ದ.
† 1:12 ಮ ಾ್ತ 15:13:
10: ‡ 1:12 ಎಫೆ 4:14; ಇಬಿ್ರ. 13:9: § 1:12 2 ಪೇತ್ರ. 2:17: * 1:12 ಎರಡು ಾರಿ ಸತ್ತ.
‡ 1:13 ಫಿಲಿ. 3:19: § 1:13 ಯೆ ಾ 57:20: * 1:13 2 ಪೇತ್ರ. 2:17:
ಫಿಲಿ. 1:27:

1:4 ತೀತ. 1:16; 2 ಪೇತ್ರ. 2:1; 1

ೕ ಾ 2:22:
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ಇಂಥವರ ವಿಷಯದಲೆ್ಲೕ †ಆ ಾಮನಿಂದ ಏಳನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವ ಾದ ಹನೋಕನು
ಸಹ, ‡“ಇಗೋ, ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಅಸಂ ಾ್ಯ ತ ಪರಿಶುದ್ಧರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, 15 §ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಅವರಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಹೀನರೆಲ್ಲರು
ಾಡಿದ ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದ ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದ ಾಪಿಷ್ಠರು ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕಠಿಣ ಾದ ಾತುಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು.
16 ಇವರು ಗೊಣಗುಟು್ಟ ವವರೂ,
ದೂರು ಹೇಳುವವರೂ, *ತಮ್ಮ ದು ಾಶೆಗಳನ್ನ ನುಸರಿಸಿ
14

†ಬಂ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು,
ನಡೆಯುವವರೂ,
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

‡ಸ್ವಪ ್ರ

ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ

ಹೊಗಳಿಕೆಯ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೂ ಪ್ರ ಬೋಧನೆಗಳೂ
ಪಿ್ರ ಯರೇ, §ನೀ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರು
ದಲು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 *“ಭಕಿ್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ

17

ಕುಚೋದ್ಯ ಾರರು ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರುವರೆಂದು” ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. 19 ಇವರು ತಮ್ಮ ನು್ನ ಾವು
ಪ್ರ ತೆ ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೂ, † ಾ್ರಕೃ ತ ಮನುಷ ್ಯರೂ, ‡ದೇವ ಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 20 ಪಿ್ರ ಯರೇ,

ನೀ ಾದರೋ ನಿಮಗಿರುವ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ §ಕಿ್ರ ಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಆ ಾರ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅಭಿವೃ ದಿ್ಧಹೊಂದು ಾ್ತ, *ಪವಿ ಾ್ರ ತ ್ಮ ಪೆ ್ರ ೕರಿತ ಾಗಿ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ. 21 †ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ, ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರ ಪಿ್ರ ೕತಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಸಂಶಯಪಡುವವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ, 23 §ಬೆಂಕಿಯ ಾಯಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ ಎಳೆದು
ಸಂರ ಸಿರಿ, ಕೆಲವರನು್ನ *ಭಯಪಡು ಾ್ತ ಕರುಣಿಸಿರಿ. † ಾರೀರಿಕ ನಡತೆಯಿಂದ ಹೊಲ ಾದ ಅವರ
ಉಡುಪನೂ್ನ ಸಹ ಹಗೆ ಾಡಿರಿ.
22

ಅಂ ಾ್ಯ ಶೀ ಾರ್ದ

ಮುಗ್ಗರಿಸದಂತೆ ‡ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, §ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನು್ನ
*ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಾ್ನ ಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹಷರ್ದೊಡನೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೂ್ಕ †ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ, 25 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ
‡ಒಬ್ಬ ನೇ ದೇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ, §ಮಹತ್ವ, ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತು್ತ
24

ಅಧಿ ಾರಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ

†
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1:16 2 ಪೇತ್ರ. 2:18:

1:19 1 ಕೊರಿ 2:14:
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ಪ್ರ ಕಟಣೆ

ಗ್ರಂಥಕತೃ ರ್ತ್ವ
ಕತರ್ನು ದೇವದೂತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನು ಬರೆದಿರುವವನು ಾನೇ ಎಂದು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನು ತನ್ನ ನು್ನ ಹೆಸರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದಿಸಭೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಬರಹ ಾರ ಾದ ಜಸಿ್ಟ ನ್ ಾಟಿರ್ರ್,
ಐರೆನಿಯಸ್, ಹಿ ್ಪಲೈ ಟಸ್, ಟೆಟುರ್ಲಿಯನ್, ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾದ ಕೆ್ಲಮೆಂಟ್ ಮತು್ತ ಮು್ಯರಿಟೋರಿಯನ್
ಎಂಬವರೆಲ್ಲರು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೕ ಾನನು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು
ನಂಬು ಾ್ತರೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ನಿರೀ ಯನು್ನ (ದೇವರ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದಲಿ್ಲ)
ಶು್ರ ತಪಡಿಸಲು, ಾಂಕೇತಿಕ ಅಲಂ ಾರವನು್ನ ಬಳಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಹಿತ್ಯ ಾದ
‘ಅ ೕ ಾ್ಯಲಿಪಿ್ಟಕ್’ (ಭವಿಷ ್ಯ ದ್ದಶರ್ನ) ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 95-96 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ ್ಟದೆ.
ೕ ಾನನು ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂ ಾಗ ಏಜಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ದ ದಿ್ವೕಪ ಾದ ಪತೊ್ಮ ಸ್
ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದನು ಎಂದು ಅವನು ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೆ (1:9).
ಸಿ್ವೕಕೃ ತ ಾರರು
ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಿದೇರ್ಶಿಸ ಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ (1:4).

ೕ ಾನನು

ಉದೆ್ದೕಶ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನನು್ನ (1:1), ಆತನ ವ್ಯಕಿ್ತತ ್ವವನು್ನ, ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಶೀಘ್ರ ದಲೆ್ಲೕ
ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ಆತನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ.
ಇದು ಲೋಕವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಖಚಿತ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ
ಎಂಬ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಶುಭ್ರ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವರಿ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತರುವ ಸಕಲ ಮಹಿಮೆಗಳ ಮಿನುಗುನೋಟವನು್ನ
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಮ ಾ ಉಪದ್ರ ವದ ಸಕಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವಿ ಾ್ವ ಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ನಿತ್ಯ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಅಂತಿಮ ಬೆಂಕಿಯವರೆಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಪುಸ್ತಕವು ಸೈ ಾನನ ಪತನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಾಗೂ ಅವನ ದೂತರು ಹೊಂದತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಅ ಾವರಣ
ಪರಿವಿಡಿ
1. ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಾ — 1:1-8
2. ನೀನು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು — 1:9-20
3. ಏಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗಳು — 2:1-3:22
4. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು — 4:1-22:5
5. ಕತರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತು್ತ ಅ ಸ್ತಲನ ಅಂತಿಮ ಾ್ರ ಥರ್ನೆ — 22:6-21
ಪೀಠಿಕೆ
ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆಯು, ಆತನು *ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಾಸರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ತನ್ನ
1

*

1:1 ಪ್ರಕ 22:6:
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ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ †ಅವನ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಸ ಾದ
ೕ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
2
ೕ ಾನನು ‡ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ §ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ಾ ಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
* ಾನು ಕಂಡದ್ದನೆ ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ ಕೊಟ್ಟ ನು. 3 †ಈ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಓದುವವನೂ,
ಕೇಳುವವರೂ ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರೂ ಧನ್ಯರು. ‡ಏಕೆಂದರೆ ಅವು
ನೆರವೇರುವ ಾಲವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು

4 ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ೕ ಾನನು ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ; §ಇರು ಾತನೂ,
*ಇ ಾ್ದತನೂ, ಬರು ಾತನೂ ಆಗಿರು ಾತನಿಂದ †ಮತು್ತ ‡ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು
ಆತ್ಮ ಗಳಿಂದ 5 ಮತು್ತ §ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ ಯೂ, *ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ದಲು †ಎದು್ದಬಂ ಾತನೂ ಮತು್ತ
‡ಭೂ ಾಜರ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃ ಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

§ನಮ್ಮ ನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸು ಾತನೂ *ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಾತನೂ,
6 ನಮ್ಮ ನು್ನ ದೇವರ † ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ‡ತನ್ನ ತಂದೆ
ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಾಜಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ

ಾಡಿ ಾತನಿಗೆ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ §ಮಹಿಮೆಯು *ಬಲವು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
ನೋಡಿರಿ, ಆತನು †ಮೇಘಗ ಂದಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ, ‡ಎಲ್ಲರ ಕಣು್ಣಗಳು ಆತನನು್ನ ನೋಡುವವು,
ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು ಸಹ ಅದನು್ನ ಾಣುವರು, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರು ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ
ದುಃಖಿಸುವರು. ೌದು, ಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಆಮೆನ್.
8 §“ ಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯ ವೂ, *ಇರು ಾತನೂ, ಇ ಾ್ದತನೂ, ಬರು ಾತನೂ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ” ಎಂದು
ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
7

ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ದಶರ್ನ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೂ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲ, † ಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ, ಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲ, ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾಲು ಾರನೂ ಆಗಿರುವ
ೕ ಾನನೆಂಬ ಾನು ‡ದೇವರ ಾಕ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ
ನೀಡಲು ಪತೊ್ಮ ಸ್ ಎಂಬ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10 ಾನು §ಕತರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ *ದೇವ ಾತ್ಮ ವಶ ಾಗಿರಲು, ನನ್ನ
9

ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮ ಾಶಬ್ದ ಂದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು †ತುತೂ್ತರಿಯ ಾದದಂತಿತು್ತ. 11 ಅದು, ‡“ನೀನು
ನೋಡುವುದನು್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಎಫೆಸ, ಸು್ಮ ನರ್, ಪೆಗರ್ಮ, ಥುವತೈ ರ, ಾದಿರ್ಸ್, ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ,
ಲ ದಿಕೀಯ, ಎಂಬೀ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ನುಡಿಯಿತು.
12 ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಶಬ್ದವು
ಾರದೆಂದು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿದೆನು.
13
§
ತಿರುಗಿ ಾಗ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ *ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತೆ
ಇರುವವನನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. †ಆತನು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ‡ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎದೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.
†
*

1:1 ಪ್ರಕ 22:16:
1:2 ಪ್ರಕ 1:11, 19:

§

13:11

§

1:4 ವಿ

1:5 ಪ್ರಕ 3:14;

15:20:
ರೋ

†

15:6:
26:64;

ೕ 3:14:

1:6 ರೋ

1:2 ಅಥ ಾ, ಯೇಸು ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ. ಪ್ರಕ 6:9; 12:17; 19:10:

ೕ ಾ 1:1:

*

ಾ. 11:36:

ಪ್ರಕ 1:2, 19:

*

ೕ ಾ 2:3:

†

. 6:13; ಯೆ ಾ 55:4:

‡

†

1:3 ಪ್ರಕ 22:10; 1

*

†

‡

†

1:7

ಾ.

1:4 ಪ್ರಕ 3:1; 4:5; 5:6:

§

1:5

ೕ ಾ 13:34; 15:9;

ೕ 19:6:

1:6 ರೋ

‡

ಾ.

ಾನಿ. 7:13; ಮ ಾ್ತ 13:41; 16:27; 24:30; 25:31;

1:7 ಜೆಕ. 12:10;

1:9 2 ತಿ

ೕ ಾ 2:18; ರೋ

‡

1:5 ಕೊಲೊ 1:18. ಕೀತರ್ 89:27; ಅ. ಕೃ. 26:23; 1 ಕೊರಿ

1:6 ಪ್ರಕ 5:10; 20:6; 1 ಪೇತ್ರ. 2:9; ವಿ

1:6 1 ಪೇತ್ರ. 4:11:

1:8 ವ. 4:

‡

1:4 ಪ್ರಕ 1:8; 4:8; ಇಬಿ್ರ. 13:8:

1:5 ಪ್ರಕ 17:14; 19:16; ಕೀತರ್ 89:27:

ೕ ಾ 1:5 1; ಅ. ಕೃ. 1:16; 1 ಥೆಸ. 4:16; ಯೂದ 4:

ಕೊರಿ 16:2:
1:13 ವಿ

1:4

1:5 1 ಪೇತ್ರ. 1:18, 19:

44:6; 48:12; ಪ್ರಕ 21:6; 22:13:

†

*

ೕ ಾ 18:37; 1 ತಿ

*

§

ೕ ಾ 19:35:

ಪ್ರಕ 22:7; ಲೂಕ 11:28; 1

1:5 ಮೂಲ: ಹುಟಿ್ಟಬಂದವನೂ.

ಾ. 8:37:

§

‡ 1:2
† 1:3

. 2:12:

‡

ೕ ಾ 19:37:
1:9 ವ. 2:

§

§

1:8 ಯೆ ಾ 41:4;

1:10 ಅ. ಕೃ. 20:7; 1

* 1:10 ಪ್ರಕ 4:2; 17:3; 21:10. ಯೆಹೆ. 3:12; ಮ ಾ್ತ 22:43; 2 ಕೊರಿ 12:2: † 1:10 ಪ್ರಕ 4:1: ‡ 1:11
§ 1:12 ವ. 20; ಪ್ರಕ 2:1; ವಿ ೕ 25:37; ಜೆಕ. 4:2; ಪ್ರಕ 11:4: * 1:13 ಾನಿ. 7:13; 10:16; ಪ್ರಕ 14:14:
ೕ 28:4; ಾನಿ. 10:5: ‡ 1:13 ಪ್ರಕ 15:6:

ಪ್ರಕಟಣೆ 1:14
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§ಆತನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬಿಳೀ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ ಹಿಮದಂತೆಯೂ ಬೆಳ್ಳ ಗಿತು್ತ. *ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು

ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂ, 15 †ಆತನ ಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಯಿಸಿದ ಾಮ್ರ ದಂತೆಯೂ,
16 §ಆತನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಏಳು
‡ಆತನ ಧ ್ವನಿಯು ಜಲಪ್ರ ಾಹದ
ೕಷದಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು.
ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿದ್ದವು, *ಆತನ ಾ
ಳಗಿಂದ ಹದ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಯು ಹೊರಡುತಿ್ತತು್ತ. †ಆತನ ಮುಖವು
ಪ್ರ ಬಲ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತಿತು್ತ. 17 ಾನು ಆತನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಸತ್ತವನ ಾಗೆ ಆತನ
ಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದೆ್ದನು. ‡ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲಿಟು್ಟ, §“ಹೆದರಬೇಡ,* ಾನು
ದಲನೆಯವನೂ, ಕಡೆಯವನೂ, 18 ಸ ಾ ಜೀವಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.†ಸತ್ತವ ಾಗಿದೆ್ದನು, ಆದರೆ
ಇಗೋ ಯುಗಯು ಾಂತರಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.‡ಮೃ ತು್ಯ ವಿನ ಮತು್ತ ಾ ಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈ ಗಳು

19 ಆದ್ದರಿಂದ§ನೀನು ಕಂಡವುಗಳನೂ್ನ ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವವುಗಳನೂ್ನ ಮುಂದೆ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇವೆ.
ಆಗಬೇ ಾದವುಗಳನೂ್ನ ಬರೆ. 20 ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಕಂಡ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ ಮತು್ತ ಏಳು ಚಿನ್ನದ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಅಂದರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ*ದೂತರು,
ಆ ಏಳು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂದರೆ†ಆ ಏಳು ಸಭೆಗಳು.”

2

ಎಫೆಸ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
1 “ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ
ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,*ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು†ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,

‡“ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ, ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ, ಬಲೆ್ಲ ನು. ನೀನು ದುಜರ್ನರನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರೆ,
ಅ ಸ್ತಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ§ತಮ್ಮ ನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ನೀನು*ಪರೀ ಸಿ ಅವರನು್ನ
ಸುಳು್ಳ ಾರರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ. 3 ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ†ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಧೆಯನು್ನ
2

ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಇದು್ದದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು. 4 ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇ ಾದ
ಆ ಾದನೆ ಒಂದಿದೆ.‡ ದಲು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಈಗಿಲ್ಲ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಿದಿ್ದರುವಿ
ೕ ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ.
ಾನ ಾಂತರಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ§ನೀನು
ದಲು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ
ಾಡು. ನೀನು
ಾನ ಾಂತರಪಡದಿದ್ದರೆ* ಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ
ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 6 ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು ಒಂದುಂಟು,
ಅದೇನೆಂದರೆ
ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ†ನಿಕೊ ಾಯಿತರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ನೀನೂ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತರುವಿ.
7 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ‡ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.§
ಾವನು ಜಯಹೊಂದು ಾ್ತನೋ
ಅವನಿಗೆ*ದೇವರ ಪರದೈ ಸಿನಲಿ್ಲರುವ†ಜೀವ ಾಯಕ ವೃ ಕ್ಷದ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವೆನು.
ಸು್ಮ ನರ್ದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
§

1:14

*

ಾನಿ. 7:9:

1:14 ಪ್ರಕ 2:18; 19:12; ಾನಿ. 10:6:

1:24; 43:2; ಪ್ರಕ 14:2; 19:6:
ಪ್ರಕ 2:12, 16:
ಮ ಾ್ತ 17:7:

§

20:1:

*

†

†

1:16 ವ. 20; ಪ್ರಕ 2:1; 3:1:

1:16 ಮ ಾ್ತ 17:2:

1:19 ಪ್ರಕ 1:2, 11, 12-16

2:3

‡

*

†

†

*

‡
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†

†

1:18 ರೋ

1:20 ಪ್ರಕ 7:1; 9:11; 14:18; 16:5:

§
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2:2 ವ. 19:

2:5 ವ. 2:

ಮ ಾ್ತ 11:15; 13:9 ಇ ಾ್ಯ ದಿ. ಪ್ರಕ 2:11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 13:9:
31:8. (ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಮೂಲ); ಲೂಕ 23:43:

1:15 ಯೆಹೆ.
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1:16 ಪ್ರಕ 19:15; ಯೆ ಾ 49:2; ಎಫೆ 6:17; ಇಬಿ್ರ. 4:12;
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ಪ್ರಕ 1:11, 13, 16, 20:
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§

§

*

§

†
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‡

1:20 ಮ ಾ್ತ 5:14, 15:

2:2 2 ಕೊರಿ 11:13:

2:5 ಪ್ರಕ 3:3, 19:

2:7 ಪ್ರಕ 3:5 ಇ ಾ್ಯ ದಿ 21:7:
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†

*

2:2 1

2:6 ವ. 15:

*

§

1:17
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*
‡
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2:7 ಯೆಹೆ. 28:13;
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“ಸು್ಮ ನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ಆದಿಯು, ಅಂತ್ಯ ವೂ ಆಗಿರು ಾತನು,‡ಸತ್ತವ ಾಗಿದು್ದ
ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂ ಾತನೂ§ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 9
ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ*ನಿನ್ನ
ಬಡತನವನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು, ಆದರೂ ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೇ. ಇದಲ್ಲದೆ†ತಮ್ಮ ನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೂಷಿಸುವುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು.
ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ,
10 ನಿನಗೆ
ಸೈ ಾನನ‡ಸ ಾಮಂದಿರದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಸಂಭವಿಸಬಹು ಾದ
ಾಧೆಗಳಿಗೆ
8

ಇಗೋ,§ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಸೈ ಾನನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ
ಳಗೆ
ಾಕುವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ*ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವಿರುವುದು.†ನೀನು
ಾಯುವ
11 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು
ತನಕ‡ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರು,
ಾನು ನಿನಗೆ§ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಹೆದರಬೇಡ.

ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ*ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.†ಜಯಹೊಂದುವವನಿಗೆ‡ಎರಡನೆಯ ಮರಣದಿಂದ
ಕೇ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಪೆಗರ್ಮದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
“ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,§ಹರಿತ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿ ಾತನು
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 13 ನೀನು ಾಸ ಾಡುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು.*ಅದು ಸೈ ಾನ ಸಿಂ ಾಸನವಿರುವ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ದೃ ಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ. ಸೈ ಾನನ ನಿ ಾಸ ಾದ ನಿನ್ನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾ
ಾದ ಅಂತಿಪನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟ ಗಲೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ನೀನು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 14 ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಅ ಾದನೆಗಳಿವೆ.†ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ
12

ಾಡಿದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲಯೂ‡ಜಾರತ್ವದಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ
ಬೀಳಬೇಕೆಂದು§ಬಿ ಾಮನು
ಾ ಾಕನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ದುಬೋರ್ಧನೆಯನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು
15
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಾಗೆಯೇ,*ನಿಕೊ ಾಯಿತರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರೂ
16
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ† ಾನು ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ
ನೈ ವೇದ್ಯ

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು‡ನನ್ನ

ಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕತಿ್ತಯಿಂದ§ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವೆನು.
17 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.*
ಾವನು ಜಯಹೊಂದು ಾ್ತನೋ
ಅವನಿಗೆ†ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ‡ಮನ್ನವೆಂಬ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಳೀಕಲ್ಲ ನೂ್ನ ಆ
ಕಲಿ್ಲ ನ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ§ಹೊಸ ಹೆಸರನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.*ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಿಗೇ ಹೊರತು ಅದು
ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು.

ಥುವತೈ ರದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

“ಥುವತೈ ರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,†ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿರುವ ಕಣು್ಣಗಳೂ
ಹೊಳೆಯುವ ಾಮ್ರ ದಂತಿರುವ
ಾದಗಳುಳ್ಳ ದೇವಕು ಾರನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 19 ‡ನಿನ್ನ
ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಯನೂ್ನ, ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ, ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ನಿನ್ನ
ದಲಿನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗಿಂತ ಮೇ ಾದದು್ದ ಎಂದು ಬಲೆ್ಲ ನು.
18
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2:9 ಸೈ ಾನನ ಸ ಾ ಮಂದಿರದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

†

‡
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§

2:10

2:12 ಪ್ರಕ 1:16; 2:16:
2:15
ೕ ಾ
2:18

ಪ್ರಕಟಣೆ 2:20

1792

ಪ್ರಕಟಣೆ 3:4

ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಅ ಾದನೆ ಒಂದಿದೆ.§ಯೆಜೆಬೇಲೆಂಬ ಆ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು,*ಜಾರತ್ವ ಾಡಬಹುದೆಂದೂ†ವಿಗ್ರ ಹಗಳಿಗೆ
ನೈ ವೇದ್ಯ
ಾಡಿದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದೂ ನನ್ನ ಾಸರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ತ ಾ್ಪದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀನು
ಅವಳನು್ನ ತಡೆಯದೆ ಅನುಮತಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವಿ. 21 ಜಾರತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಮಯವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ ನು,‡ಆದರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
20

ಅವಳಿಗೆ ಮನಸು್ಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. 22 ಇಗೋ, ಅವಳು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಮತು್ತ
ಅವ ಂದಿಗೆ ವ್ಯ ಭಿಚಾರ ಾಡುವವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ
ಅವರನು್ನ ಮ ಾ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 23 §ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು. ಆಗ ಾನು
ಮನುಷ ್ಯರ*ಅಂತರಿಂದಿ್ರ ಯಗಳನೂ್ನ, ಹೃ ದಯಗಳನೂ್ನ ಪರೀ ಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.†ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಅವನವನ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
24 “ಆದರೆ

ಥುವತೈ ರದಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸೈ ಾನನಿಂದ ಪೆ್ರ ೕರಿತ ಾದ ದುಬೋರ್ಧನೆಯ
ಆಳವನು್ನ
ಾ ಾರು ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಅದನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆಯೂ ಇರು ಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಾನು‡ಮತೊ್ತಂದು ಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಆದರೆ§ನೀವು
26-28 *
ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ
ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಾವನು
†
‡
ಜಯ ಾಲಿ ಾಗಿ ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಡಿಸು ಾ್ತನೋ, ಅವನಿಗೆ
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿ ಾರದಂತೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು.§‘ಅವನು*ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಳುವನು,†ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಡಿಕೆಗಳು
ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅವರ ಬಲ ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು.’
ಇದಲ್ಲದೆ‡ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
29
§
ಕೊಡುವೆನು.
ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.

3

ಾದಿರ್ಸಿನ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
1 “ ಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,*ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ ನು.†ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂಬ ಹೆಸರು
ನಿನಗಿದ್ದರೂ ನೀನು‡ಸತ್ತವ ಾಗಿರುವೆ.
2 “ಎಚ್ಚರ ಾಗು,
ಾಯುವ ಾಗಿರುವ§ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. 3 ಆದುದರಿಂದ
ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪದೇಶವನೂ್ನ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಅದನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿಕೋ. ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ*ಕಳ್ಳನು
ಬರುವಂತೆ ಬರುವೆನು.
ಾನು
ಾವ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. 4 ಆದರೂ†ತಮ್ಮ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು‡
ೕಗ್ಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ§ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರು.
§

2:20 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಎಂದು ಬರೆದದೆ. 1 ಅರಸು. 16:31; 21:25:

10:8:

†

2:20 ವ. 14:

‡

2:21 ಪ್ರಕ 9:20, 21; 16:9, 11:
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ಅ. ಕೃ. 15:28:
3:21; 20:4:

‡

§

§

*

2:26-28 ಕೀತರ್ 2:9:
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*ಜಯಹೊಂದುವವನು ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಧರಿಸುವನು.†ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಾನು ಅಳಿಸದೆ,‡ಅವನು ನನ್ನವನೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು. 6 §ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.
5

ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

ಬರೆ,*ಪರಿಶುದ್ಧನೂ,†ಸತ್ಯ ವಂತನೂ,‡ ಾವೀದನ
ಬೀಗದಕೈ ಯುಳ್ಳವನೂ,
ಾರಿಂದಲೂ
ಮುಚ್ಚ ಾಗದಂತೆ
ತೆರೆಯುವವನೂ,§ ಾರಿಂದಲೂ
ತೆರೆಯ ಾಗದಂತೆ ಮುಚು್ಚವವನೂ ಆಗಿರು ಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 8 ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು.
ನಿನಗಿರುವ ಶಕಿ್ತ ಕೊಂಚ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸದೆ, ನನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇಗೋ*ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾರೂ ಅದನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾರರು. 9 ಾವು
7

“ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ

ಸಭೆಯ

ದೂತನಿಗೆ

ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಸು ಾ್ಳ ಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲವರನು್ನ†ಸೈ ಾನನ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಕರೆಯಿಸುವೆನು.
ಅವರು‡ನಿನ್ನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರ ೕತಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ

ಾಡುವೆನು. 10 ಸೈ ರಣೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂಬ§ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ನೀನು ಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ,*ಭೂಲೋಕದ
ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿರುವ ಕಡುಶೋಧನೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
11
ಾನು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು†ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ,‡ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನೆ್ನೕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡಿರು. 12 § ಾವನು
ಜಯಹೊಂದು ಾ್ತನೋ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ*ಸ್ತಂಭ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.†ಅವನು
ಎಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ‡ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ, ನನ್ನ§ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವೆಂಬ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ
ಹೆಸರನೂ್ನ,*ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. 13 †ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.

ಲ ದಿಕೀಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
“ಲ ದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ, ಸತ್ಯ ಾ ಯೂ,‡ದೇವರ
ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗೆ ಮೂಲನೂ ಆಗಿರುವ§‘ಆಮೆನ್’ ಎಂ ಾತನು*ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 15 ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ ನು.
14

ನೀನು ತಣ್ಣಗಿರುವವನೂ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಗಿರುವವನೂ ಅಲ್ಲ ನೀನು ತಣ್ಣ ಾಗಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಾಗಲಿ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಚೆ ಾ್ನ ಗಿತು್ತ. 16 ನೀನು ಬೆಚ್ಚ ಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನು್ನ
ನನ್ನ ಾ
ಳಗಿಂದ ಉಗಿದು ಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ† ಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು,

ಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ. ಆದರೆ ನೀನು ಕೇವಲ
ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವಂಥವನು, ೌ ಾರ್ಗ್ಯ ನು, ದರಿದ್ರ ನು,‡ಕುರುಡನು, ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವವನೂ
ಆಗಿರುವುದನು್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವೆ. 18 ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಲು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟಾ ಾಕಿದ
ಸಂಪನ್ನ ನು,

*
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§
†
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ಚಿನ್ನವನೂ್ನ,§ಲಜಾ್ಜ ಸ ್ಪದ ಾದ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನ

ಾಣಿಸದಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ*ಬಿಳೀವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ,
ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚು್ಚವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಂಜನವನೂ್ನ ನನಿ್ನಂದ†ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 ‡ ಾನು
ಾ ಾರನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸುತೆ್ತೕನೆ

ಮತು್ತ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರು.
ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
20
ತಿರಿಗಿಕೋ.
ಇಗೋ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟು್ಟ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.§ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದರೆ* ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಊಟ
ಾಡುವೆನು. ಅವನು
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ
ಾಡುವನು. 21 † ಾನು ಜಯಹೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆ
ಡನೆ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ
‡
§
ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಾಗೆಯೇ ಜಯ ಾಲಿ ಾದವನಿಗೆ ನನೊ್ನಡನೆ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಹಕ್ಕನು್ನ
ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 22 ದೇವ ಾತ್ಮ ನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.”

4

*ಸ್ವ ಗೀರ್ಯ ಆ ಾಧನೆ
1 ಆನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತೆರೆದಿರುವ ಒಂದು ಾಗಿಲು ಾಣಿಸಿತು.
ದಲು
†
ನನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡಿದ ಾಣಿಯು ತುತೂ್ತರಿಯಂತೆ ಾತ ಾಡುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅದು, ‡“ಇಲಿ್ಲಗೆ ಏರಿ ಾ,§ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
2 ಕೂಡಲೆ
ಹೇಳಿತು.
ಾನು *ದೇವ ಾತ್ಮ ವಶ ಾದೆನು, ಆಗ ಇಗೋ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ †ಒಂದು
ಸಿಂ ಾಸನವಿತು್ತ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 3 ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಕಣಿ್ಣಗೆ ‡ಸೂಯರ್ ಾಂತಿ

ಪದ್ಮ ಾಗ ಮಣಿಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಚೆ್ಚಯಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದ್ದ § ಾಮನಬಿಲು್ಲ
ಇತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ *ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ
†ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‡ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. §ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. 5 ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ *ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು, ಗಜರ್ನೆಗಳು ಹೊರ ಹೊಮು್ಮತಿ್ತದ್ದವು.
ಆ ಸಿಂ ಾಸನ ಮುಂದೆ †ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ‡ಏಳು ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದವು.

ಾನ ಾದ § ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರ ವಿದ್ದ ಾಗೆ ಾಣಿಸಿತು.
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಅದರ ಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ * ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆಯೂ
ಮುಂದೆಯೂ ತುಂ ಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. 7
ದಲನೆಯ ಜೀವಿಯು ಸಿಂಹದಂತಿತು್ತ, ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು
ಹೋರಿಯಂತಿತು್ತ, ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯ ಮುಖವು ಮನುಷ ್ಯ ನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ, ಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು
ಾರುವ ಹದಿ್ದನಂತಿತು್ತ. 8 ಆ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ †ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಆ ಾರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ‡ಸುತ್ತಲೂ ಒಳಗೂ
6

ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕಕೆ್ಕ ಸ

ತುಂ ಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಜೀವಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ,
§“ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತನು,
*ಇರು ಾತನು, ಇ ಾ್ದತನು, ಬರು ಾತನು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದವು.

§

3:18 ಪ್ರಕ 16:15:

ಇಬಿ್ರ. 12:6:

§

*

3:18 ಪ್ರಕ 3:4; 19:8:

3:20 ಲೂಕ 12:36:

*

3:20

†

3:18 ಯೆ ಾ 55:1; ಮ ಾ್ತ 13:44; 25:9.
ೕ ಾ 14:23. ಲೂಕ 24:29, 30.

†

ಾನೋ 8:19:

‡

3:19

3:21 ಪ್ರಕ 5:5; 6:2; 17:14;

‡ 3:21 ಪ್ರಕ 2:7: § 3:21 ಪ್ರಕ 20:4; ಪ್ರಕ 2:26; ಮ ಾ್ತ 19:28; ೕ ಾ 12:26; 2
*
†
‡ 4:1 ಪ್ರಕ 11:12: § 4:1 ಪ್ರಕ 1:1, 19;
ತಿ . 2:12:
4: ಯೆಹೆ. 1:
4:1 ಪ್ರಕ 1:10; ವಿ ೕ 19:19, 20:
*
†
22:6:
4:2 ಪ್ರಕ 1:10:
4:2 ಕೀತರ್ 11:14, 103, 19; ಯೆ ಾ 66:1; ಮ ಾ್ತ 5:34; 23:22: ‡ 4:3 ಅಥ ಾ, ವಜ್ರ. ಪ್ರಕ
§
21:11:
4:3 ಯೆಹೆ. 1:27, 28; ಪ್ರಕ 10:1; ಆದಿ 9:13-17. * 4:4 ಪ್ರಕ 11:16: † 4:4 ಪ್ರಕ 3:4: ‡ 4:4 1ಪೂವರ್
24:1-18; ಪ್ರಕ 5:8: § 4:4 ವ. 10; ಾಕೋಬ. 1:12: * 4:5 ಪ್ರಕ 8:5,11,19; 16:18. ವಿ ೕ 19:16: † 4:5 ಪ್ರಕ
1:4: ‡ 4:5 ಜೆಕ. 4:2: § 4:6 ಪ್ರಕ 15:2; 1 ಅರಸು. 7:23, 39: * 4:6 ಯೆಹೆ. 1:5-14,18; 10:12: † 4:8 ಯೆ ಾ
6:2: ‡ 4:8 ವ. 6: § 4:8 ಯೆ ಾ 6:3: * 4:8 ಪ್ರಕ 1:4:
ೕ ಾ 16:33; ಇಬಿ್ರ. 1:3; 10:12:

ಪ್ರಕಟಣೆ 4:9
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ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನಿಗೆ
ಆ ಜೀವಿಗಳು ಮಹಿಮೆ ೌರವ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರು ಾಗ, 10-11 ಆ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ
ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ ಾತನ ಾದಕೆ್ಕ †ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ

ಾಕಿ, “ಕತರ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ‡ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ, ೌರವವನು್ನ,
ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕ, § ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
*ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಇದ್ದವು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತ ಾದವು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ

ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸು ಾತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5

ಸುರುಳಿಯೂ ಕುರಿಮರಿಯೂ
1
ಾನು* ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ ಬಲಗೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದು †ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅದರ ಒಳ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ‡ಅದು ಏಳು ಮುದೆ್ರ ಗಳಿಂದ

ಮುದಿ್ರ ತ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಇದಲ್ಲದೆ §ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು “ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಇದರ
ಮುದೆ್ರ ಗಳನು್ನ ಒಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ
ಾವನು
ೕಗ್ಯ ನು?” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 3 ಆದರೆ ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದ ಾ್ಕದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕದರೂ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಾಗಲಿ
ಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
4 ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅದನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ೕಗ್ಯ ಾದವನು ಒಬ್ಬ ನೂ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ. 5 ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ನನಗೆ, “ಅಳಬೇಡ
ನೋಡು, *ಯೂದ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ †ಸಿಂಹವೂ ‡ ಾವೀದನ ವಂಶಜನೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ನು, ಆ

ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಅದರ ಏಳು ಮುದೆ್ರ ಗಳನೂ್ನ ತೆರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಜಯವೀರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಸಿಂ ಾಸನವು,
ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
§ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯು ವಧಿಸಲ್ಪಟಂತೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಕೊಂಬುಗಳೂ
*ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವು ಏನೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇವರ ಏಳು
ಆತ್ಮ ಗಳೇ. 7 ಈತನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ ಬಲಗೈ
ಳಗಿಂದ ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 8 ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಆ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ
ಹಿರಿಯರೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಾದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡ †ಬಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ‡ವೀಣೆಗಳೂ §ದೇವಜನರ
ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗಳೆಂಬ ಧೂಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ *ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 9 ಅವರು †ಹೊಸ ಾಡನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ,
“ನೀನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು
ಅದರ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆಯಲು ನೀನು ಅಹರ್ ಾಗಿದಿ್ದ.
ನೀನು ವಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ‡ಯ ಾಪಿರ್ತ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
§ಸಕಲ ಕುಲ, ಾಷೆ, ಜನ, ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ *ದೇವರಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ.
10 ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನ ಗಿಯೂ, †
ಾಜಕರ ಾ್ನ ಗಿಯೂ ಾಡಿರುವೆ.
†

4:10-11 ಪ್ರಕ 5:8, 14; 7:11; 11:16; 19:4:

14:15; ಎಫೆ 3:9:
ಾನಿ. 12:4:

§

*

*

ಾ. 15:12; ಪ್ರಕ 22:16:

ಪೇತ್ರ. 1:19. ಪ್ರಕ 5:9, 12; 13:8:
ಕೀತರ್ 141:2; ಪ್ರಕ 8:3, 4:

§

4:10-11 ಪ್ರಕ 5:12:

*

4:10-11 ಕೀತರ್ 33:9-11:

5:2 ಪ್ರಕ 10:1; 18:21:

ಯೆ ಾ 11:1, 10; ರೋ

‡

*

*

5:1 ಯೆಹೆ. 2:9, 10:

5:5 ಇಬಿ್ರ. 7:14:

§

5:8 ಪ್ರಕ 15:7:

5:9 ಪ್ರಕ 7:9; 11:9; 14:6; ಾನಿ. 3:4:

*

†

†

4:10-11 ಪ್ರಕ 10:6; 14:7; ಆದಿ 1:1; ಅ. ಕೃ.

†

5:1 ಪುಸ್ತಕ

‡

5:1 ಯೆ ಾ 29:11;

5:5 ಅಥ ಾ, ಸಿಂಹ ಾ್ರ ಯನೂ; ಆದಿ 49:9:

5:6 ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ

5:6 ಜೆಕ. 3:9; 4:10:

†

§

ಾಗೆಯೇ; ಯೆ ಾ 53:7;

5:8 ಪ್ರಕ 4:10:

‡

5:9 ಪ್ರಕ 14:3, 4; 2 ಪೇತ್ರ. 2:1:

†

5:10 ವಿ

5:5

ೕ ಾ 1:29, 36; 1

§

5:8 ಪ್ರಕ 14:2; 15:2:

5:9 ಕೀತರ್ 40. 3; 96:1; ಯೆ ಾ 42:10; ಪ್ರಕ 14:3:

‡

‡
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ೕ 19:6; ಪ್ರಕ 1:6:
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ಅವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಳುವರು.”
ಇದಲ್ಲದೆ
ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಸಿಂ ಾಸನದ, ಜೀವಿಗಳ
ಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಸುತ್ತಲೂ
ಬಹುಮಂದಿ ದೇವದೂತರ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ‡ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಲ ೂೕಪಲಕ್ಷ ಾಗಿಯೂ
ಕೋಟಾ್ಯ ನುಕೋಟಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 12 ಅವರು
“ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿಯು
§ಬಲ, ಐಶ್ವಯರ್, ಾನ, ಾಮಥ್ಯ ರ್,
11

ಘನತೆ, ಮಹಿಮೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಾಡಿದರು.
13 ಇದಲ್ಲದೆ
*ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಮಿಯ

ೕಗ್ಯ ನು”

ಮೇಲೆಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆಯೂ,
ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಗಳೂ ಅಂದರೆ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶ ಸಮುದ್ರ ಗ ಳಗೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ,
“ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನಿಗೂ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ
ಸೊ್ತೕತ್ರ, ೌರವ, ಮಹಿಮೆ, ಅಧಿಪತ್ಯ ಗಳು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 14 ಆಗ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು †“ಆಮೆನ್” ಅಂದವು ಮತು್ತ ‡ಹಿರಿಯರು
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

6

ಏಳು ಮುದೆ್ರ ಗಳು
1 ಕುರಿಮರಿ
ಾ ಾತನು *ಆ ಏಳು ಮುದೆ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆಯು ಾಗ ಾನು
ನೋಡಿದೆನು ಮತು್ತ †ಆ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ‡ಗುಡುಗಿನಂತಿದ್ದ ಸ್ವರದಿಂದ §“ ಾ!”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 2 ಾನು ನೋಡಲು ಇಗೋ *ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದು †ಬಿಲ್ಲ ನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ‡ಕಿರೀಟವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಅವನು §ಜಯಿಸುವವ ಾಗಿ ಜಯಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟನು.
3 ಆತನು ಎರಡನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು “ ಾ”! ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. 4 ಆಗ *ಕೆಂ ಾಗಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಕುದುರೆಯು ಹೊರಟು ಬಂದಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರಿ ಾಡುವವನಿಗೆ †ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
ಇದರಿಂದ ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಲು್ಲವವ ಾದರು. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಖಡ್ಗವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
5 ಆತನು ಮೂರನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯು “ ಾ”! ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ಆಗ, ಾನು ನೋಡಲು ಇಗೋ, ನನಗೆ ‡ಕಪು ್ಪ ಕುದುರೆಯು ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ತಕ್ಕಡಿ ಇತು್ತ. 6 ಆ ಮೇಲೆ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯ ದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನ ಧ ್ವನಿಯು ಹೊರಟ
ಾಗೆ ಕೇಳಿದೆನು. §ಒಂದು *“ದೀ ಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರು ಗೋದಿ ಮತು್ತ ಒಂದು ದೀ ಾರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು
ಜವೆಗೋದಿ, ಆದರೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
7 ಆತನು
ಾಲ್ಕನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು “ ಾ”! ಎನು್ನವ ಶಬ್ದವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. 8 ಆಗ ಾನು ನೋಡಲು ಇಗೋ, †ನಸು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯು ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ
‡
‡

† 5:14 ಪ್ರಕ 7:12; 19:4:
‡
§ 6:1 ಅಥ ಾ
5:14 ವ. 8; ಪ್ರಕ 4:10:
6:1 ಪ್ರಕ 5:1, 5-7:
6:1 ಪ್ರಕ 4:7:
6:1 ಪ್ರಕ 14:2; 19:6:
*
†
ಹೊರಟು ಾ; ಪ್ರಕ 22:20:
6:2 ಜೆಕ. 1:8; 6:1-8; ಪ್ರಕ 19:11, 19, 21:
6:2 ಕೀತರ್ 45:4, 5; ಹಬ 3:8, 9; ಜೆಕ. 9:13,
‡ 6:2 ಪ್ರಕ 14:14: § 6:2 ಪ್ರಕ 3:21: * 6:4 ಜೆಕ. 1:8; 6:2: † 6:4 ಮ ಾ್ತ 10:34; 24:6, 7. ‡ 6:5
14:
§ 6:6 ಾಜ 26:26; 2 ಅರಸು. 7:1. * 6:6 ಾ್ರ ಚೀನ ರೋಮನ್ನರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ. ಅಥ ಾ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ
ಜೆಕ. 6:2:
† 6:8 ನಸು ಹಸಿರು ಾಗು ಬೂದಿ ಮಿಶಿ್ರ ತ ಬಣ್ಣವನು್ನ ಹೆಣ ಅಥ ಾ ಶವಗಳ ಬಣ್ಣವೆಂದು ಸ್ಪಷ ್ಟ ಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಅಥ ಾ ಕೂಲಿ.
5:11

ಜೆಕ. 6:2.

ಾನಿ. 7:19; ಇಬಿ್ರ. 12:22:

*

§
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†

*
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ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಮೃ ತು್ಯ ಎಂದು. ಮೃ ತು್ಯಲೋಕ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ
ಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ‡ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ, ಾಮದಿಂದಲೂ, ಅಂಟುರೋಗದಿಂದಲೂ, ಭೂಮಿಯ
ಾಡುಮೃ ಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಂದು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ.
9 ಆತನು ಐದನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ, §ದೇವರ
ಾಕ್ಯ ದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, *ತಮಗಿದ್ದ

ಾ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, †ಹತ ಾದವರ ಆತ್ಮ ಗಳು ‡ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೆಳಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 10 ಅವರು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಕತರ್ನೇ, §ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ಸತ್ಯ ವಂತನೂ, ಆಗಿರು ಾತನೇ, ನಮ್ಮ
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ *ಭೂಲೋಕ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀನು †ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಸಮಯ ‡ ಾ್ಯಯತೀರಿಸದೆಯೂ,
ದೃ ಢ ಾದ

ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆ
ಾಡದೆಯೂ ಇರುವಿ?” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. 11 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು §ಬಿಳೀ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು *ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ
ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇ ಾಗಿರುವ †ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ತೆ ಸೇವಕರ ಸಂಖೆ್ಯ ಪೂಣರ್ ಾಗುವ ತನಕ ಾದಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ

ಾಯಿತು.
ಆತನು ಆರನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆಗ ‡ಮ ಾಭೂಕಂಪ
ಉಂಟಾಯಿತು. §ಸೂಯರ್ನು *ಕರೀಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕ ಾ್ಪದನು ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರ ನು ರಕ್ತದಂ ಾದನು.
13 †ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವ
ಾಗೆ
12

‡ಆ ಾಶದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದವು. 14 ಆ ಾಶವು ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ
§ಮರೆ ಾಯಿತು. *ಎ ಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಮತು್ತ ದಿ್ವೕಪಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕದಲಿದವು. 15 ಆಗ

ಭೂ ಾಜರುಗಳೂ, ಮ ಾಪುರುಷರೂ, ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳೂ, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳೂ,
ಎ ಾ್ಲ ಾಸರೂ ಮತು್ತ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ †ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಿಗೂ ಓಡಿಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ‡ಬೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ, “ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ!, §ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡದ ಾಗೆಯೂ ಕುರಿಮರಿಯ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ತಟ್ಟದ
ಾಗೆಯೂ ನಮ್ಮ ನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿರಿ. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ *ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಾಣಿಸುವ ಮ ಾ ದಿನವು
ಬಂದಿದೆ, †ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದೀತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೆ ಮುದೆ್ರ
ತಿ್ತದು್ದ
ಇ ಾದ ನಂತರ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ ಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾವ ಮರದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಾಳಿ ಬೀಸದಂತೆ
2 ಇದಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ
ಭೂಮಿಯ ಚತುದಿರ್ಕು್ಕಗಳ ಾಳಿಗಳನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ದೇವದೂತನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು *ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
1

ಏರಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.

ಅವನು ಭೂಮಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಕೇಡನು್ನಂಟು

ಾಡಲು ಅನುಮತಿ

ಹೊಂದಿದ ಆ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ, 3 “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾಸರಿಗೆ †ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ
ಒತು್ತವ ತನಕ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಸಮುದ್ರ ವ ಾ್ನ ಗಲಿ, ಮರಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾಶ ಾಡಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು
‡

‡ 6:9 ಪ್ರಕ 14:18; 16:7 § 6:10
‡ 6:10 ಕೀತರ್ 79:10; 119:84; ಲೂಕ 18:7, 8:
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ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ಅದನು್ನ
‡ ಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು ಮುದೆ್ರ
ತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ
ಸಂಖೆ್ಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ. 5 ಯೂದನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ರೂಬೇನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ,
6 ಅಷೇರನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಮನಸೆ್ಸಯ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, 7 ಸಿಮೆ
ೕನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಇಸ್ಸ ಾರನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, 8 ಜೆಬುಲೋನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ,
ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ, ಬೆ ಾ್ಯ ಮೀನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಮುದೆ್ರ
ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮ ಾ ಜನಸಮೂಹ
ಇ ಾದ ನಂತರ ಇಗೋ,
ಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸ ಾಗದಂಥ §ಮ ಾ ಜನಸಮೂಹವು
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
*ಅವರು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಜಾತಿಗಳವರೂ ಸಕಲ
ಕಂಡೆನು.
ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವರೂ
†
‡
ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಳೀ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ
9

ಅವರು, “ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬುದು ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮತು್ತ
ಾ ಾತನಿಗೆ §ಸೇರಿದು್ದ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದರು. 11 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂ ಾಸನದ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ * ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಇವುಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ †ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 12 ‡“ಆಮೆನ್! §ಸೊ್ತೕತ್ರ ವೂ,
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ

ಮಹಿಮೆಯು, ಾನವೂ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯೂ, ೌರವವೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ, ಪ ಾಕ್ರ ಮವೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ, ಆಮೆನ್!” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
13 ಆಗ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು, *“ಬಿಳೀ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವ ಾದ
ಇವರು

ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದರು” ಎಂದು ನನ್ನ ನು್ನ ಕೇಳಲು, “ಅ

ಾರು?

ಾ್ಯ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದೆನು.

ಅವನು ನನಗೆ, “ಇವರು †ಆ ಮ ಾಸಂಕಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದವರು, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
15 ಈ
‡ರಕ್ತದಲಿ್ಲ §ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು *ಶುಭ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಾರಣದಿಂದ
ಅವರು ದೇವರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳೂ †ಆತನಿಗೆ
ಆ ಾಧನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನೇ ಅವರಿಗೆ ‡ಬಿ ಾರ ಾಗಿರುವನು.
16 ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ §ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ
ಾಗಲಿ, ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, *ಅವರಿಗೆ ಸೂಯರ್ನ
14

ಾವ ಝಳ ಾದರೂ ತಟು್ಟ ವುದಿಲ್ಲ. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು †ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬನಂತಿದು್ದ ‡ಜೀವಜಲದ ಒರತೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
§ದೇವರು ಅವರ ಕಣಿ್ಣ ನಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒರೆಸಿಬಿಡುವನು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಸಿ ಾದರೂ,

‡
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§

§
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*
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ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರ
*ಆತನು †ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಒಡೆ ಾಗ ಸು ಾರು ಅಧರ್ಗಂಟೆ ಾಲ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿಶ್ಯ ಬ್ದ ಾಯಿತು. 2 ಆಗ ‡ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಏಳು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರಿಗೆ ಏಳು
1

ತುತೂ್ತರಿಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಅನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದನು, ಅವನು §ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದಣ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯ ಮೇಲೆ *ಪರಿಶುದ್ಧ
3

ಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಧೂಪವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 4 ಆಗ
ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು ದೇವದೂತನ ಕೈ ಯಿಂದ ಹೊರಟು †ದೇವಜನರ ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗ ಂದಿಗೆ ಸೇರಿ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಏರಿಹೋಯಿತು. 5 ತರು ಾಯ ಆ ದೇವದೂತನು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
‡ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಆಗ ಗಜಿರ್ಸುವ
§ಗುಡುಗು, ಮ ಾಶಬ್ದಗಳು, ಮಿಂಚು, ಭೂಕಂಪವು ಉಂಟಾದವು.
ಜನರೆಲ್ಲರ

ಾ್ರ ಥರ್ನೆಗ

ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳು
ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಲು
ಸಿದ್ಧ ಾದರು.
6

ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಲು *ರಕ್ತ ಮಿಶಿ್ರ ತ ಾದ †ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆಯೂ
ಬೆಂಕಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ‡ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಸುಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.
§ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗ ಸುಟು್ಟ ಹೋದವು. ಹಸಿರು ಹುಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.
7

8

ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ
*ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ೕ ಎಂಬಂತಿರುವ ವಸು್ತವನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆಯ ಾಯಿತು. ಆಗ ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ
ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗ †ರಕ್ತ ಾಯಿತು. 9 ‡ಸಮುದ್ರ ದ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಸತ್ತವು
ಮತು್ತ §ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವು ಾಶ ಾದವು.
10

ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಪಂಜಿನಂತೆ ಉರಿಯುವ
*ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ವು ಆ ಾಶದಿಂದ ನದಿಗಳ ಾಗೂ †ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗದ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. 11 ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ದ ಹೆಸರು ‡ ಾಚಿಪತೆ್ರ. ನೀರಿನ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗ § ಾಚಿಪತೆ್ರ ಯಂತೆ
ವಿಷ ಾಯಿತು ಮತು್ತ ಆ *ನೀರು ಕಹಿ ಾದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಸತು್ತಹೋದರು.
12 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು, ಆಗ ಸೂಯರ್ನ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಗಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ †ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಚಂದ್ರ ನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ ಕತ್ತ ಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಗವು ಪ್ರ ಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತ ಾಗಿ, ಾತಿ್ರ ಯ ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
*
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ಆ ಮೇಲೆ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಇಗೋ ಒಂದು ಹದು್ದ ಆ ಾಶದ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ, ಅದರ
ಕೂಗು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, “ಇನು್ನ ಉಳಿದ ಮೂವರು ದೇವದೂತರು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದು ಾಗ
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ‡ಕೇಡು, ಕೇಡು, ಕೇಡು” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುವುದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
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9

ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ಾಗ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ *ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ವನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅವನಿಗೆ †ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ‡ಕೂಪದ §ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ಅವನು
ಅಧೋಲೋಕದ ಕೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಕೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಹೊಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯ *ಹೊಗೆಯಂತೆ
1 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು

ಏರಿತು. ಕೂಪದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೂಯರ್ನೂ ಆ ಾಶವೂ ಕ ಾ್ಪ ಗಿ ಹೋದವು. 3 ಹೊಗೆ
ಳಗಿಂದ
†ಮಿಡತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಟುಬಂದವು. ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೇಳುಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 4 ‡ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಹುಲ್ಲ ಾ್ನ ಗಲಿ ಾವ ಹಣು್ಣ ತರ ಾರಿಗಳ ಾ್ನ ಗಲಿ,

ಾಡದೆ, §ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮುದೆ್ರ ಯಿಲ್ಲದವ ಾದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಾತ್ರ
ಾಡಬಹುದೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು. 5 ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ *ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ

ಮರವ ಾ್ನ ಗಲಿ

ಾಶ

ಾಶ
ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವು ದೊರೆಯಿತು.

ಅವರಿಗುಂಟಾದ

ಾತನೆಯು ಮನುಷ ್ಯ ನಿಗೆ ಚೇಳು
ಾಲದಲಿ್ಲ †ಮನುಷ ್ಯರು ಮರಣವನು್ನ

ಾತನೆಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ
ಬಯಸುವರು, ಆದರೆ ಅದು ಾ್ರ ಪ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಯಬೇಕೆಂದು ಕೋರುವರು, ‡ಆದರೆ ಮೃ ತು್ಯ ವು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವುದು.
7 §ಆ ಮಿಡತೆಗಳ ರೂಪವು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಕುದುರೆಗಳ ರೂಪದಂತೆ ಇತು್ತ. *ಅವುಗಳ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಂತೆಯೂ, †ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಖಗಳಂತೆಯೂ
ಕಡಿತದಿಂದುಂಟಾಗುವ

ಇದ್ದವು.

8

6

ಅವುಗಳ ಕೂದಲು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ ಕೂದಲಿನಂತೆಯೂ ‡ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲು್ಲಗಳಂತೆಯೂ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಕಿ್ಕನ ಕವಚಗಳಂತಿದ್ದ ಕವಚಗಳು ಇದ್ದವು. §ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು

ಇದ್ದವು.
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಓಡುವ ರ ಾಶ್ವ ಗಳ ಶಬ್ದದಂತೆ ಇತು್ತ. 10 ಚೇಳಿಗಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಲಗಳೂ, ಕೊಂಡಿಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ *ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ ಪೀಡಿಸುವ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವು ಅವುಗಳ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೇ
9

ಇರುವುದು. 11 ಅಧೋಲೋಕದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ದೂತನೇ ಅವುಗಳ ಾ್ನಳುವ ಅರಸನು. ಅವನಿಗೆ
ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ †ಅಬದೊ್ದೕನನೆಂತಲೂ, ಗಿ್ರ ೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ‡ಅ ಲು್ಲ ೕನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಂಟು.
12 §
ದಲನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಇಗೋ, ಇನೂ್ನ ಎರಡು ವಿಪತು್ತಗಳು ಅದರ
ಬೆನ್ನಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದವು.
13 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ಾಗ ದೇವರ ಸಮು್ಮ ಖದಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
*ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 14 ಅದು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆರನೆಯ
ದೇವದೂತನಿಗೆ, †“ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮ ಾ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿರುವ ‡ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 15 ಆಗ §ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗದ
ಜನರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಂಟೆ, ದಿನ, ತಿಂಗಳು, ವಷರ್ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಗದಿ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
‡
†

8:13 ಪ್ರಕ 9:12; 11:14:

*

9:1 ಅಥ ಾ, ನಕ್ಷತ್ರ ದವನೊಬ್ಬ ನನು್ನ; ಪ್ರಕ 8:10; ಯೆ ಾ 14:12; ಲೂಕ 10:18; ಪ್ರಕ 12:9:

9:1 ಪ್ರಕ 9:2, 11; 11:7; 17:8; 20:1, 3. ಅಧೋಲೋಕವೆಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವುಳ್ಳ ಮೂಲದಲಿ್ಲ ನ ಪದವು ಲೂಕ 8:31; ರೋ

10:7 ಈ ವಚನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಪ

ೕಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

‡

9:1 ಅ ಾಧ ಸ್ಥಳ, ಅಂಧ ಾರದ ಸ್ಥಳ.

§

9:1 ಪ್ರಕ 1:18:

*

ಾ.
9:2

† 9:3 ವಿ ೕ 10:4, 5, 12, 15; ೕವೇ. 2:2: ‡ 9:4 ಪ್ರಕ 8:7: § 9:4 ಪ್ರಕ 7:2, 3; ಯೆಹೆ. 9:4:
† 9:6
ೕಬ. 3:21; 7:15, 16; ಯೆರೆ 8:3: ‡ 9:6 ಪ್ರಕ 6:16: § 9:7
ೕವೇ. 2:4-7: * 9:7
† 9:7 ಾನಿ. 7:8: ‡ 9:8
§ 9:9
* 9:10 ವ. 5: † 9:11
ನಹೂ. 3:17:
ೕವೇ. 1:6:
ೕವೇ. 2:5:
‡ 9:11 ಅಂದರೆ, ಾಶ ಾಡುವವನು, ಸಂ ಾರಕನು. § 9:12 ಪ್ರಕ 8:13; 11:14: * 9:13 ವಿ ೕ
ೕಬ. 26:6:
† 9:14 ಪ್ರಕ 16:12: ‡ 9:14 ಪ್ರಕ 7:1: § 9:15 ಪ್ರಕ 8:7:
30:3. ಾ ಾಂತರ: ಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ.
ಯೆ ಾ 34:10:

*

9:5 ವ. 10:

ಪ್ರಕಟಣೆ 9:16
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16 ಕುದುರೆ

ಅದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದ ಆ ಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡ ಾಯಿತು.
ದಂಡಿನವರ
17
*
†
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತು್ತ ಕೋಟಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಕುದುರೆಗಳ
ಮತು್ತ ಸ ಾರರ ವಿವರಣೆ ಹೇಗಿತೆ್ತಂದರೆ, ಸ ಾರರ ಕವಚಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಇವುಗಳ
ಬಣ್ಣದ ಾಗಿತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು ‡ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಂತಿದ್ದವು. 18 ಅವುಗಳ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟ

ಆ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಎಂಬ ಮೂರು ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಂದ §ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಗವು ಹತ ಾಯಿತು. 19 ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವು ಅವುಗಳ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಾಲಗಳು ತಲೆಗಳುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿ ಸಪರ್ಗಳ ಾಗೆ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ
ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡುವುದು. 20 ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಂದ ಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರು * ಾವೇ
ಾಡಿಕೊಂಡ
†
‡
§
ವಿಗ್ರ ಹಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭೂತ, ಪೆ್ರ ೕತಗಳ ಪೂಜೆಯನೂ್ನ ಬಂ ಾರ,
ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಲು್ಲ, ಮರ

ದ ಾದವುಗಳಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಡ ಾರದೆ, ಕೇಳ ಾರದೆ, ನಡೆಯ ಾರದೆ
ಇರುವ ವಿಗ್ರ ಹಗಳ ಪೂಜೆಯನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವು ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೊಲೆ, * ಾಟ, ಜಾರತ್ವ,
ಕಳ್ಳತನ ಇವುಗ ಳಗೆ ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಾನ ಾಂತರಪಡಲಿಲ್ಲ.

10

ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೂತನು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯು
1 ತರು ಾಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವನು ಮೇಘವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. *ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾಮನಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. †ಅವನ
ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನೊ ಾದಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. ‡ಅವನ ಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು. 2 §ಅವನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಇತು್ತ. ಅವನು ಬಲ ಾಲನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡ ಾಲನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟು್ಟ, 3 *ಸಿಂಹವು ಘಜಿರ್ಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಕೂಗಿ ಾಗ
ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಧ ್ವನಿಕೊಟ್ಟವು. 4 ಆ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿ ಾಗ ಾನು
ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ, “ಆ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಬರೆಯದೆ †ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡು”

ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೈ ವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
5 ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆಯೂ,
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತಿರುವವ ಾಗಿ ನನಗೆ
‡
ಾಣಿಸಿದ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಯನು್ನ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ, 6 §ಪರಲೋಕವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಸಿ, *ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸು ಾತನ ಮೇಲೆ †ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, ‡“ಇನು್ನ
ತಡ ಾಡದೆ, 7 §ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ಶಬ್ದ ಾಡುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಊದುವುದಕಿ್ಕರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ದೇವರ ಮಮರ್ವನು್ನ *ತನ್ನ
ಾಸ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರ ನೆರವೇರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಅನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದ ಶಬ್ದವು ಮತೊ್ತಮೆ ್ಮ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ದೂತನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲರುವ ಆ
ಬಿಚಿ್ಚದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
*

§ 9:18 ಪ್ರಕ
§ 9:20 ಕೀತರ್
115:4-7; 135:15-17; ಾನಿ. 5:4, 23: * 9:21 ಪ್ರಕ 21:8; 22:15; ಗ ಾ. 5:20: * 10:1 ಯೆಹೆ. 1:28: † 10:1 ಪ್ರಕ
1:16; ಮ ಾ್ತ 17:2: ‡ 10:1 ಪ್ರಕ 1:15: § 10:2 ಪ್ರಕ 10:8-10: * 10:3
ೕವೇ. 3:16; ಆ ೕ. 1:2: † 10:4
ಮೂಲ: ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕು; ಾನಿ. 8:26; 12:4, 9; ಪ್ರಕ 22:10: ‡ 10:5 ಆದಿ 14:22: § 10:6 ಪ್ರಕ 4:11: * 10:6
ಪ್ರಕ 4:9: † 10:6 ಾನಿ. 12:7: ‡ 10:6 ಪ್ರಕ 12:12; 16:17; 21:6; ಾನಿ. 12:7: § 10:7 ಪ್ರಕ 11:15: * 10:7
9:16 ಕೀತರ್ 68:17;

8:7:

ಆ

*

9:20 ಧ

ೕ. 3:7:

ಾನಿ. 7:10:

†

9:16 ಪ್ರಕ 7:4:

ೕರ್ 31:29; ಯೆರೆ 1:16; 25:14:

†

‡

9:17 1ಪೂವರ್ 12:8; ಯೆ ಾ 5:28, 29:

9:20 ಪ್ರಕ 2:21:

‡

9:20 1 ಕೊರಿ 10:20:
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ಾನು ಆ ದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು

ನನಗೆ, †ನೀನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡು, ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಹಿ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ ಾನು
ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಆ ದೂತನ ಕೈ ಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದುಬಿಟೆ್ಟ ನು. ಅದು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ
ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿತು್ತ, ಅದನು್ನ ತಿಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಕಹಿ ಾಯಿತು. 11 ಅನಂತರ ಆ
ದೂತನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಜೆ, ಜನ, ಾಷೆಗಳನೂ್ನ, ಅರಸರನೂ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದನೆ
ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

11
ದೇವರ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು
1 ತರು ಾಯ *ಅಳತೆಗೊಲಿನಂಥ ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು, “ನೀನೆದು್ದ
ದೇವರ ಆಲಯವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವವರನು್ನ
2 †ಆಲಯದ ಹೊರಗಿರುವ ಹೊ ಾಂಗಣವನು್ನ ಅಳೆಯದೆ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡು, ‡ಅದು
ಎಣಿಕೆ ಾಡು.

ಅನ್ಯ ಜನರಿ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ §ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳು ತುಳಿ ಾಡುವರು.
3 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಾ ಗಳು *ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಗಳನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ
ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡುವೆನು.” 4 ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ †ಎರಡು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳೂ ಮತು್ತ ಎರಡು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೂ ಇವರೇ. 5 ಇವರಿಗೆ
ಾವ ಾದರೂ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ‡ಇವರ ಾ
ಳಗಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟು ಇವರ
ಶತು್ರ ಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಇವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ §ಉಂಟು ಾಡಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಹತ ಾಗಬೇಕು. 6 *ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಅಧಿ ಾರ
ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ †ನೀರು ರಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
‡ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿ ಾರವುಂಟು.
7 ಅವರು ತಮ್ಮ ಾ ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, §ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ *ಮೃ ಗವು †ಇವರ

ಈ ಾ ಗಳ ಶವಗಳು ‡ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣದ
§
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಾಂಕೇತಿಕ ಾಗಿ ಸೊದೋಮ್ ಎಂದು, *ಐಗುಪ್ತ ಎಂದೂ
ಹೆಸರುಗಳುಂಟು. ಇವರ ಒಡೆಯನು ಸಹ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟಿ ್ಟದ್ದನು. 9 ಸಕಲ ಜನ, ಕುಲ, ಾಷೆ,
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಈ ಾ ಗಳ ಶವಗಳನು್ನ ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನೋಡುವರು ಮತು್ತ
ಅವರ †ಶವಗಳನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 10 ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ‡ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಸತ್ತದ್ದಕೆ ್ಕ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು §ಸಂತೋಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರ ಮಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ

ಾಡಿ ಇವರನು್ನ ಜಯಿಸಿ ಕೊಲು್ಲವುದು.

8

ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವರು. 11 ಮೂರುವರೆ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಜೀವ ಾ್ವ ಸವು ಬಂದು
ಆ ಶವಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು, *ಅವರು ಾಲೂರಿ ನಿಲು್ಲವರು. ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗಿದರು. 12 ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ, †“ಇಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿ ಬನಿ್ನರಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮ ಾ
†

10:9 ಯೆಹೆ. 2:4, 3:3; ಯೆರೆ 15:16:

‡

17, 20:

‡

§

11:2 ಲೂಕ 21:24:

*

11:5 2 ಅರಸು. 1:10, 12; ಯೆರೆ 5:14:

5:17:
13:1:

†
†

11:6 ವಿ
11:7

23:3, 8, 19:27:
ಪ್ರಕ 3:10:

*

ೕ 7:19:

ಾನಿ. 7:21:

†

‡

‡

§

*

11:3 ಯೆ ಾ 20:2:

11:5 ಅರಣ್ಯ 16:29, 35:

11:6 ವಿ

ೕ 7-10; 1 ಸಮು 4:8:

11:8 ಪ್ರಕ 16:19; 17:18; 18:10:

11:9 ಕೀತರ್ 79:2, 3:

†

11:1 ಜೆಕ. 2:1, 2; ಯೆಹೆ. 40. 3:5; ಪ್ರಕ 21:15, 16:

11:2 ಪ್ರಕ 12:6; 13:5:

‡

§

*
§

†

11:2 ಯೆಹೆ. 40.

11:4 ಜೆಕ. 4:3, 11, 14:

11:6 ಅರಣ್ಯ 17:1; ಲೂಕ 4:25;

*

11:7 ಪ್ರಕ 9:1:

11:12 ಪ್ರಕ 4:1:

§

ಾಕೋಬ.

11:7 ಪ್ರಕ 17:8; ಪ್ರಕ

11:8 ಯೆ ಾ 1:9, 10; 3:9:

11:10 ಪ್ರಕ 11:5, 6; 1 ಅರಸು. 18:17:

11:11 ಆದಿ 2:7; ಯೆಹೆ. 37:5, 9, 10, 14:

†

11:10

*

11:8 ಯೆಹೆ.
ೕ ಾ 16:20;

ಪ್ರಕಟಣೆ 11:13
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ಾಣಿಯು ತಿಳಿಸಿತು.

ಪ್ರಕಟಣೆ 12:3

ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ‡ಮೇಘದಲಿ್ಲ §ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರು.

ಅವರ

ಶತು್ರ ಗಳು ಅವರನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 13 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ *ಮ ಾ ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಗಿ †ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದಂಶವು ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಆ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಏಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸತು್ತ ಹೋದರು.
ಉಳಿದವರು ಭಯಗ್ರ ಸ್ತ ಾಗಿ ‡ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ §ಘನಪಡಿಸಿದರು.
14 *ಎರಡನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇಗೋ, ಮೂರನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಬೇಗನೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.
†ಏಳನೆಯ ತುತೂ್ತರಿ

ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದನು. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ‡ಮ ಾಶಬ್ದಗಳುಂಟಾಗಿ,
§“ಲೋಕದ
ಾಜಾ್ಯ ಧಿ ಾರವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಿಗೂ *ಆತನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, †ಆತನು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಜ್ಯ ವ ಾ್ನಳುವನು” ಎಂಬ ಮ ಾ ೕಷಣೆ ಾಯಿತು.
16 ತರು ಾಯ ‡ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ
15

ಹಿರಿಯರು ಆತನಿಗೆ §ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
17 “ಕತರ್ನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರೇ, *ಇರು ಾತನೇ ಇ ಾ್ದತನೇ,
†ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಾವು ನಿನಗೆ ಕೃ ತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
18 ಜ ಾಂಗಗಳು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡವು.
‡ನಿನ್ನ ಕೋಪವೂ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.
§ಸತ್ತವರು ತೀಪುರ್ಹೊಂದುವ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೂ, ದೇವಜನರಿಗೂ,
*ನಿನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಹಿರಿಯರೂ ಕಿರಿಯರೂ ಆಗಿರುವ
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ †ಲೋಕ ಾಶಕರನು್ನ ವಿ ಾಶಗೊಳಿಸುವ ಾಲವು
ಬಂದಿದೆ”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
19 ‡ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯವು ತೆರೆಯಿತು. §ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವು ಾಣಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಜರ್ನೆ, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚುಗಳು, ಭೂಕಂಪವು, *ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ
ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯಿತು.
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ಘಟಸಪರ್ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರ ೕ

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮ ಾ ಚಿಹೆ್ನಯು ಾಣಿಸಿತು. ಸಿ್ತ ್ರ ೕ
ಬ್ಬಳು *ಸೂಯರ್ಭೂಶಿತ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯ ಾದದಡಿಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರ ನಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಂದ ಾಡಿದ್ದ ಒಂದು
ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. 2 †ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದು್ದ ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳು ಾ್ತ ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು.
3 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಚಿಹೆ್ನಯು ಾಣಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ ‡ಕೆಂಪು ಘಟಸಪರ್
ಂದು ಇತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ
1

‡

§

11:12 ಅ. ಕೃ. 1:9; 1 ಥೆಸ. 4:17:

‡

16:19:

11:13 2 ಪೂವರ್ 36:23;

†

8:13; 9:12:

11:14 ಪ್ರಕ 10:7

ಲೂಕ 9:20; ಅ. ಕೃ. 4:26:
4:4:

§

*

†

‡

ಕೀತರ್ 104:2; ಪರಮ. 6:10:
ಪ್ರಕ 17:3:

†

§

11:15 ಪ್ರಕ 12:10:

*

§

‡

†

§

11:19 ಇಬಿ್ರ. 9:4:

12:2 ಯೆ ಾ 66:7-10; ಮೀಕ. 4:10; ಮ ಾ್ತ 24:8;

*

11:19 ಪ್ರಕ 16:21:

ೕ ಾ 16:21:

‡

11:14 ಪ್ರಕ
11:16 ಪ್ರಕ

11:17 ಕೀತರ್

11:18 ಪ್ರಕ 6:10; 20:12; ಾನಿ. 7:10; 2 ಥೆಸ. 1:6, 7:

11:19 ಪ್ರಕ 15:5:

11:13 ಪ್ರಕ

11:15 ಕೀತರ್ 2:2;

ೕ ಾ 12:34:

11:17 ಮೂಲ. ಇರು ಾತನೇ, ಇ ಾ್ದತನೇ. ಪ್ರಕ 16:5; ಪ್ರಕ 1:4, 8; 4:8:

‡

†
*

11:13 ಪ್ರಕ 6:12:

11:13 ಯೆಹೋ. 7:19; ಪ್ರಕ 14:7; 16:9, 19:7:

11:15 ಪ್ರಕ 16:17; 19:1:

11:18 ಕೀತರ್ 2:5; 110:5:

11:18 ಪ್ರಕ 13:10:

§

ೕನ. 1:9:

*

ಾನಿ. 2:44; 7:14, 18, 27; ಲೂಕ 1:33; ಇಬಿ್ರ. 1:8;

11:15

11:16 ಪ್ರಕ 4:10:

97:1; ಪ್ರಕ 19:6:
ಪ್ರಕ 19:5:

†

‡

11:12 ಪ್ರಕ 12:5; 2 ಅರಸು. 2:11:

* 11:18
* 12:1

12:3 ಯೆ ಾ 27:1;

ಪ್ರಕಟಣೆ 12:4
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ಪ್ರಕಟಣೆ 12:18

§ಏಳು ತಲೆಗಳೂ *ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ †ಏಳು ಕಿರೀಟಗಳು ಇದ್ದವು. 4 ಅದು
ತನ್ನ ಾಲದಿಂದ ‡ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗವನು್ನ ಎಳೆದು §ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆಯಿತು.
ಹೆರುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಹೆತ್ತ ಕೂಡಲೇ *ಆಕೆಯ ಮಗುವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ಆಕೆಯ

ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು್ತ. 5 ಆಕೆ †ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳಬೇ ಾದ ಒಂದು ಗಂಡು
ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆಯ ಕೂಸು ಪಕ್ಕನೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಆತನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಬಳಿಗೂ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
6 ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ ೕಯು ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ ‡ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ
್ರ
ೕಷಣೆ

ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅವಳು ಕಂಡಳು.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. §ಮೀ ಾಯೇಲನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಘಟಸಪರ್ದ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದರು. ಘಟಸಪರ್ವೂ *ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿ ಾ ಾಡಿದರು. 8 ಆದರೆ
ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಾಕಷು್ಟ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸೋಲನ್ನ ಪಿ ್ಪತು. ಹೀಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ
ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು. 9 †ಭೂಲೋಕದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಾಪ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಮ ಾ
7

ಘಟಸಪರ್ವು ಅಂದರೆ ಪಿ ಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈ ಾನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆ ‡ಪು ಾತನ ಸಪರ್ವನು್ನ §ಭೂಮಿಗೆ
ತಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಅವನ ದೂತರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು.
10 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು, “ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ *ರಕ್ಷಣೆಯೂ,
ಾಜ್ಯ ವೂ, ಆತನ ಕಿ್ರ ಸ್ತನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಆರಂಭ ಾಗಿದೆ.

ಶಕಿ್ತಯೂ,

ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ

ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸ ಾ †ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ದೂರು ಾರನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟಿ ್ಟ ಾ್ದನೆ. 11 ಅವರು
‡ಮರಣದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ § ಾ್ರ ಣವನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸದೆ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ

12 ಆದ್ದರಿಂದ †ಪರಲೋಕವೇ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಕ್ಯ ದಿಂದಲೂ *ಅವನನು್ನ ಜಯಿಸಿದರು.
ಾಸ ಾಡುವವರೇ, ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆದರೆ ‡ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ ಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ
ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸೈ ಾನನು §ತನಗಿರುವ ಾಲವು ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮ ಾ

ಾ ಯ

ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿತು.
13

ಘಟಸಪರ್ನು
ಾನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟು್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಂಡು,
ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟ ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. 14 ಆದರೆ ಆ
†ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾರಿಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಆಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹದಿ್ದನ ಎರಡು

*ಗಂಡು
ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು

ರೆಕೆ್ಕಗಳು
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಒಂದು ಾಲ, ಎರಡು ಾಲ, ಅಧರ್ ಾಲ ಸಪರ್ನಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ
ೕಷಣೆ
ಹೊಂದಿದಳು. 15 ಆ ಸಪರ್ನು ಪ್ರ ಾಹದಿಂದ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯ
ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಾ
ಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ನದಿಯಂತೆ ಸುರಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದು ಘಟಸಪರ್ನು ತನ್ನ ಾ
ಳಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ನದಿಯನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ. 17 ಆಗ ಘಟಸಪರ್ನು ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು, §ಆಕೆಯ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ, *ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡು ನಡೆದು †ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ
ಾ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರ ಮೇಲೆ ‡ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು, 18 ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನ
§

12:3 ಪ್ರಕ 13:1; 17:9, 12:

8:10:
9:

*

*

12:4 ಮ ಾ್ತ 2:16:

§

12:9 ಲೂಕ 10:18;

ೕಬ. 1:9; 2:5; ಜೆಕ. 3:1:
ೕ ಾ 16:33; ರೋ

§

ಆದಿ 3:15:

‡

12:12 ಮ ಾ್ತ 8:29; ಪ್ರಕ 10:6:

*

12:17 ಪ್ರಕ 14:12; 1

12:3 ಪ್ರಕ 19:12:

ಮ ಾ್ತ 2:6; ಪ್ರಕ 2:27:

†

ಾ. 12:31:

12:11 ಪ್ರಕ 2:10:

ಾ. 8:37; 16:20:

†

ಾನಿ. 7:7:

12:7 ಮ ಾ್ತ 25:41; 2 ಪೇತ್ರ. 2:4; ಯೂದ 6:

3:1; ಪ್ರಕ 20:2:

8:13:

* 12:3
† 12:5

§

‡

‡

12:4 ಪ್ರಕ 8:7:

12:6 ಪ್ರಕ 11:2, 3; 13:5:

12:9 ಪ್ರಕ 20:3, 10; 13:14;

*

§

§

ೕ ಾ 8:44:

12:10 ಅಥ ಾ ಜಯವೂ. ಪ್ರಕ 7:10; 19:1:

12:11 ಲೂಕ 14:26;

ೕ ಾ 12:25:

*

12:4

ಾನಿ.

12:7 ಯೂದ.

‡

12:9 ಆದಿ

†

12:10

12:11 ಪ್ರಕ 15:2;

† 12:12 ಕೀತರ್ 96:11; ಯೆ ಾ 44:23; 49:13; ಪ್ರಕ 18:20: ‡ 12:12 ಪ್ರಕ
* 12:13 ವ. 5: † 12:14 ವ. 6: ‡ 12:14 ವಿ ೕ 19:4: § 12:17
ೕ ಾ 2:3: † 12:17 ಪ್ರಕ 1:2; 6:9; 19:10: ‡ 12:17 ಪ್ರಕ 11:7; 13:7:
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ಮೇಲೆ ನಿಂತನು.
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ಎರಡು ಮೃ ಗಗಳು
*ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ಒಂದು ಮೃ ಗವು ಏರಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. †ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ, ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳೂ, ಕೊಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತು್ತ ಕಿರೀಟಗಳೂ, ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ‡ದೇವದೂಷಣೆಯ ಾಮಗಳೂ
ಇದ್ದವು. 2 ಾನು ಕಂಡ ಮೃ ಗವು ಚಿರತೆಯಂತಿತು್ತ ಅದರ ಾಲುಗಳು ಕರಡಿಯ ಾಲುಗಳಂತೆಯೂ ಅದರ
ಾಯಿ ಸಿಂಹದ ಾಯಿಯಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. §ಅದಕೆ್ಕ ಘಟಸಪರ್ನು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ, *ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ,
1

3

ಮ ಾ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನು.

ಅದರ ತಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಲೆ ಾಯಹೊಂದಿ ಾಯುವ
ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಮರಣಕರ ಾದ ಾಯವು ಾಸಿ ಾಯಿತು, †ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರು ಆ
ಮೃ ಗವನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 4 ಘಟಸಪರ್ನು ಆ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವ ಾದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಆ ಘಟಸಪರ್ನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೃ ಗಕೂ್ಕ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿ, ‡“ಈ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ
ಸ

ಾನರು ಾರು? ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರು ಶಕ್ತರು?” ಎಂದರು.
§ಬ ಾಯಿ ಾತುಗಳನೂ್ನ ದೂಷಣೆಯ
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಆಡುವ ಾಯಿ ಅದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು
*
ಮತು್ತ ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳ ಪಯರ್ಂತರ ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವೂ ಅದಕೆ್ಕ
5

ಆ ಮೃ ಗವು ಾಯಿದೆರೆದು ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಾಮವನೂ್ನ, ಆತನು
ಾಸಿಸುವ ನಿ ಾಸವನೂ್ನ, ಪರಲೋಕ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ ದೂಷಿಸಿತು. 7 †ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಜನರ ಮೇಲೆ
‡ಯುದ್ಧ
ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಸಕಲ ಕುಲ,
ಜನ, ಾಷೆ, ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 8 §ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೆ
ದಲೇ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

6

ಾ ಾತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ *ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಾ ಾರ ಹೆಸರುಗಳು
†
ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುವರು.
9 ‡ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, 10 §ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವನು
ಾನೇ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವನು, *ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿ

†ಇದರಲಿ್ಲ ದೇವಜನರಿಗೆ ಾಳೆ್ಮಯೂ ನಂಬಿಕೆಯೂ
ಕೊಲು್ಲವವನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಾಯುವನು.
ಅಗತ್ಯ ಾಗಿರಬೇ ಾಗಿದೆ.
11 ‡ಮತೊ್ತಂದು ಮೃ ಗವು ಭೂಮಿ
ಳಗಿಂದ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಇದಕೆ್ಕ §ಕುರಿಮರಿಗಿರುವಂತೆ
ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು, ಅದು ಘಟಸಪರ್ದಂತೆ
ಾತ ಾಡಿತು. 12 ಈ ಮೃ ಗವು
ದಲನೆಯ
*
ಮೃ ಗದ ಎದುರು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿ, ಮರಣಕರ ಾದ ಾಯ ಾಸಿ ಾದ
ದಲನೆಯ

ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಭೂಲೋಕವೂ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿತು. 13 ಇದು ಜನರ ಮುಂದೆ
†ಬೆಂಕಿ ಆ ಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದುಬರುವಂತಹ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ, 14 ಆ
ದಲನೆಯ ಮೃ ಗದ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದರಿಂದ
‡
§
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಮರಳುಗೊಳಿಸಿತು್ತ. ಅವರಿಗೆ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯಹೊಂದಿ ಾಯದೆ ಬದುಕಿದ
ಮೃ ಗದ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ
*

13:1

16:10:

†

ಾನಿ. 7:2-8:

†

13:1 ಪ್ರಕ 12:3:

‡

13:3 ಪ್ರಕ 17:8:

ಪ್ರಕ 11:2; 12:6:

†

‡

*

13:1, 14; 16:13; 19:20:

*

§

13:4 ಪ್ರಕ 18:18:

13:8 ಪ್ರಕ 3:5:

†

13:5

‡

§

†

‡

13:14 ಪ್ರಕ 12:9:

13:7

§

ಆ ಮೃ ಗದ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ

13:2 ಪ್ರಕ 13:4, 11; ಲೂಕ 4:6:
ಾನಿ. 7:21; ಪ್ರಕ 11:7; 12:17:

‡

13:9 ಪ್ರಕ 2:7:

13:10 ಪ್ರಕ 14:12:

13:11 ಮೂಲ. ಕುರಿಮರಿಗಿರುವಂತೆ.

15 ಇದಲ್ಲದೆ

*

ಾನಿ. 7:8, 11, 20; 11:36; 2 ಥೆಸ. 2:4:

13:8 ಪ್ರಕ 3:10:

13:10 ಆದಿ 9:6; ಮ ಾ್ತ 26:52:

18:38; 2 ಅರಸು. 1:10, 12; ಲೂಕ 9:54:

§

13:1 ಪ್ರಕ 17:3:

13:7 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಾಕ್ಯ ವು ಇಲ್ಲ.

ಕೃ. 2:23; 1 ಪೇತ್ರ. 1:19, 20:
ಯೆರೆ 15:2; 43:11:

ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿತು.

*

‡

13:12 ವ. 9:

§

§

13:2 ಪ್ರಕ

*

13:5

13:8 ಅ.

13:10 ಯೆ ಾ 33:1;

13:11 ಅಂದರೆ, ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿ; ಪ್ರಕ

†

13:14 ಪ್ರಕ 13:3, 12:

13:13 ಪ್ರಕ 20:9; 1 ಅರಸು.

ಪ್ರಕಟಣೆ 13:16

1806

ಪ್ರಕಟಣೆ 14:7

ಜೀವಕೊಡುವ ಾಮಥ್ಯ ರ್ವು ಇದಕೆ್ಕ ದೊರೆಯಿತು. ಆ ಮೃ ಗದ ವಿಗ್ರ ಹವು ಾತ ಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, *ತನ್ನ ನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ †ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಆದಕಿ್ಕತು್ತ. 16 ಈ ಎರಡನೆಯ

ಮೃ ಗವು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು, ಬಡವರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ‡ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಬಲಗೈ ಯ ಮೇ ಾಗಲಿ, ಹಣೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿತು್ತ.
17 ಆ ಗುರುತು
ಾರಿಗಿಲ್ಲ ೕ ಅವರು ಕ್ರ ಯ ವಿಕ್ರ ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲು ಾಧ್ಯ ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುತು
ಾವುದೆಂದರೆ § ದಲನೆಯ ಮೃ ಗದ ಹೆಸರು ಅಥ ಾ *ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯ.
18 †ಇದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಲು

ಾನವು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಬುದಿ್ಧವಂತನು ಆ ಮೃ ಗದ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಎಣಿಸಲಿ, ಅದು
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯ ನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಖೆ್ಯಯು 666.

14
ಕುರಿಮರಿಯು ಮತು್ತ ಆತನ ಜನರು
ಆನಂತರ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ *ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು †ಚೀ
ೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ‡ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಇದ್ದರು. §ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರೂ ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
1

ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ *ಜಲಪ್ರ ಾಹದ
ೕಷದಂತೆಯೂ †ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ
ಇದ್ದ ಮ ಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಾನು ಕೇಳಿದ ಆ ಶಬ್ದವು ‡ವೀಣೆಗಳನು್ನ§ ನುಡಿಸಿಕೊಂಡು
3 ಅವರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಆ
ಾಡುತಿ್ತರುವ ವೀಣೆ ಾರರ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ.
ಾಲು್ಕ
*
ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೊಸ
ಾಡನು್ನ
ಾಡಿದರು.
ಭೂಲೋಕದಿಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತ ಾಲು್ಕ ಾವಿರ ಜನರ ಹೊರತು †ಬೇರೆ ಾರೂ ಆ ಾಡನು್ನ
2

ಕಲಿಯ ಾರರು. 4 ಇವರು ‡ಕನೆ್ಯಯರಂತೆ §ಕಳಂಕರಹಿತರು, ಸಿ್ತ ್ರ ೕ ಸಹ ಾಸದಿಂದ ಮಲಿನ ಾಗದವರು.
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಇವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು.
ಇವರು
ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಾ ಾತನಿಗೂ
*ಪ್ರ ಥಮಫಲದಂ ಾದರು. 5 ಇವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು †ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಮೂವರು ದೇವದೂತರ ಸಂದೇಶಗಳು
‡ಆ ಾಶಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು.
ಭೂನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗ, ಕುಲ, ಾಷೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾರಿಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿತ್ಯ ಾದ
7 ಆ ದೂತನು, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನಿಗೆ
ಶುಭವತರ್ ಾನವು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ.
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ಭೂಲೋಕ
ಪರಲೋಕಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ವನೂ್ನ, §ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ *ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ”
6

ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು.
*

ಪ್ರಕ 14:11:

‡
§

†

13:15 ಪ್ರಕ 14:9, 11; 16:2; 19:20; 20:4:

*

13:17 ಪ್ರಕ 15:2:

§

14:1 ಪ್ರಕ 7:4:

†

14:1 ಪ್ರಕ 7:3:

13:18 ಪ್ರಕ 17, 9:

*

*

14:2 ಪ್ರಕ 1:15:

14:2 ತಿ್ರಕೋ ಾ ಾರದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಂತಿ ಾದ್ಯ

*

†

14:5 ಯೂದ. 24:

‡

†

14:6 ಪ್ರಕ 8:13:

§

§

†

13:17

14:1 ಕೀತರ್ 2:6; ಇಬಿ್ರ. 12:22:

14:2 ಪ್ರಕ 6:1; 19:6:

†

§

13:16 ಪ್ರಕ 7:3; ಗ ಾ. 6:17:

14:1 ಪ್ರಕ 5:6:

14:3 ಪ್ರಕ 5:9:

ಶೀಲವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡವರು ಅಥ ಾ ಶೀಲವನು್ನಳಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ಾಕೋಬ 1:18:
4:11:

‡

13:15 ಪ್ರಕ 16:6:

‡

14:2 ಪ್ರಕ 5:8; 15:2:

14:3 ಪ್ರಕ 2:17; 19:12:

14:4 2 ಕೊರಿ 11:2:

14:7 ಪ್ರಕ 8:10; 16:4:

*

*

‡

14:4 ತಮ್ಮ

14:4 ಅರಣ್ಯ 18:12;
14:7 ನೆಹೆ 9:6; ಪ್ರಕ

ಪ್ರಕಟಣೆ 14:8
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ಪ್ರಕಟಣೆ 14:19

‡ ಾಬೆಲೆಂಬ
ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, †“ಬಿದ್ದಳು!
ಬಿದ್ದಳು!
ಮ ಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು, ಆಕೆಯು ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ §ತನ್ನ ಅತಿ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
*ಕುಡಿಸಿದಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, “
ಾವ ಾದರೂ
ಾವುದೇ †ಮೃ ಗವನೂ್ನ
‡
ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹವನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಕೈ ಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅದರ ಗುರುತು
8

ಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 10 ಅವನೂ ಸಹ §ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಬೆರಸದೇ ಾಕಿದ
*ದೇವರ ೌದ್ರ ವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಮುಂದೆಯೂ †ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ಗಂಧಕದಿಂದಲೂ
ಾತನೆಪಡುವನು.
11 ‡ಅಂಥವರ
ಾತನೆಯ ಹೊಗೆಯು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏರು ಾ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ,
§ಮೃ ಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಲಿ, ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಗುರುತನು್ನ

ಹೊಂದಿದವ ಾಗಲಿ *ಹಗಲೂ ಾತಿ್ರ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವರು” ಎಂದು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದನು.
12 †ಇದರಲಿ್ಲ ದೇವರ ಆ ಗಳನೂ್ನ, ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ
‡ದೇವಜನರ ಾಳೆ್ಮಯು ಇಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರಬೇ ಾಗಿದೆ.
13 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ ್ವ ನಿಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, “ಇಂದಿನಿಂದ §ಕತರ್ನ ಭಕ್ತ ಾಗಿ

ಾಯುವವರು *ಧನ್ಯರು ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿತು. ಅದಕೆ್ಕ ಆತ್ಮ ನು, “ ೌದು, ಅವರು
ಧನ್ಯರೇ. †ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರ ಮೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಾಗಿ ವಿಶ್ರ ಮಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಸುಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಭೂಲೋಕದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ಆಗ ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ಇಗೋ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಮೇಘವು ಾಣಿಸಿತು. ಆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ
‡ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನಂತಿದ್ದ ಒ ಾ್ಬತನು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. §ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ
15 ಆಗ ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ದೂತನು
ಕಿರೀಟವೂ, ಆತನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲೂ ಇದ್ದವು.
*ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನಿಗೆ, †“ಭೂಮಿಯ ಪೈ ರು
ಾಗಿದೆ,
14

ಕೊಯು್ಯ ವ ಾಲ ಬಂದಿದೆ. ‡ನಿನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಾಕಿ ಪೈ ರನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ
ಕೂಗಿದನು. 16 ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು. ಆಗ
ಭೂಮಿಯ ಪೈ ರು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
17 ಮತೊ್ತಬ ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಬಂದನು.
ಅವನ
18
§
ಬಳಿಯೂ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲು ಇತು್ತ.
ತರು ಾಯ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು, ಆ ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲಿನವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಹರಿತ ಾದ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಾಕಿ ಭೂಮಿಯ ಾ್ರ ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯ. *ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳು
ಪೂ ಾ

ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ
†

ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲದ್ದ

14:8 ಯೆ ಾ 21:9; ಯೆರೆ 51:8; ಪ್ರಕ 18:2:

ಜಾರತ್ವದಿಂ ಾಗುವ ದೇವರ ೌದ್ರ ವೆಂಬ. ಪ್ರಕ 18:3:

§

14:10 ಪ್ರಕ 18:6:

*
§

14:10 ಪ್ರಕ 16:19;

19 ಆಗ

ಆ ದೂತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ
ಾ್ರ ಹಣ್ಣ ನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಕೂಡಿಸಿ, †ದೇವರ ೌದ್ರ ವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ
‡ 14:8
* 14:8

ಾನಿ. 4:30; ಪ್ರಕ 16:19; 17:5; 18:10:
ಯೆರೆ 51:7:

ೕಬ. 21:20

†

14:9 ಪ್ರಕ 13:15:

14:10 ಪ್ರಕ 20:10:

§

1:15; ಪ್ರಕ 19:15:

14:11 ಪ್ರಕ 13:15:

14:11 ಪ್ರಕ 4:8:

†

‡

‡

§

14:8 ಅಥ ಾ.

14:9 ಪ್ರಕ 13:16:

14:11 ಯೆ ಾ 34:10; ಆದಿ

‡ 14:12 ಪ್ರಕ 13:10:
*
†
‡ 14:14 ಾನಿ.
14:13 1 ಕೊರಿ 15:18; 1 ಥೆಸ. 4:16:
14:13 ಪ್ರಕ 20:6; ಪ್ರ ಸಂಗಿ 4:2:
14:13 ಪ್ರಕ 6:11:
§
*
†
‡
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ೕವೇ.
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ೕವೇ. 3:13: † 14:19 ಯೆ ಾ 63:2, 3; ಪ್ರ ಾ
19:28; 18:18; 19:3:

*

†
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ದೊಡ್ಡ ಆಲೆಗೆ ಾಕಿದನು.
ಆಗ ಆಲೆಯನು್ನ ‡ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಳಿದರು.
ಆ ಆಲೆ
ಳಗಿಂದ ರಕ್ತವು ಹೊರಟು ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿ ಾಣಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದು
§ಮುನೂ್ನರು ಕಿಲೋಮೀಟರಿನಷು್ಟ ದೂರ ಹರಿಯಿತು.
20

15

ಅಂತಿಮ ಉಪದ್ರ ವಗಳು
1 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ *ಮತೊ್ತಂದು ಮ ಾ ಚಿಹೆ್ನಯನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. †ಏಳು
ಮಂದಿ ದೇವದೂತರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಉಪದ್ರ ವಗಳಿದ್ದವು, ಇವು ಕಡೇ ಉಪದ್ರ ವಗಳು. ಇವುಗ ಂದಿಗೆ
ದೇವರ ೌದ್ರ ವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗುವುದು.
2 ಾನು ನೋಡ ಾಗಿ ‡ಬೆಂಕಿ ಬೆರೆತ ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರ
ೕ ಎಂಬಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿತು.
ಆಗ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಆ ಾಧಿಸದೆಯೂ §ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯಯ
*ಮುದೆ್ರ ಯನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಯ ಹೊಂದಿದವರು †ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಣೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈ ಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾಜಿನ ಸಮುದ್ರ ದ ‡ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 3 ಅವರು §ದೇವರ ಾಸ ಾದ *
ಾಡನೂ್ನ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಾಡನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತ,
†“ಕತರ್ ಾದ ದೇವರೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳು ಮಹ ಾ್ತದವುಗಳೂ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ.
‡ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳ ಅರಸನೇ.
§ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಾ್ಯಯವೂ ಸತ್ಯ ವೂ ಆಗಿವೆ.
4 ಕತರ್ನೇ, *ನಿನಗೆ ಭಯಪಡದವರು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸದವರು ಾ ಾದರು ಇ ಾ್ದರೆಯೇ?
†ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ
‡ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಬಂದು

ೕಶೆಯ

ನಿನ್ನ ನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.”
ಾದ ನಂತರ ಾನು ನೋಡಿ ಾಗ §ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವು
ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 6 ಆ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಏಳು *ಉಪದ್ರ ವಗಳನು್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ
5ಇ

ದೇವದೂತರು ಬಂದರು. ಅವರು ಶುಭ್ರ ವೂ, ಪ್ರ ಾಶವೂ ಆದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮತು್ತ †ತಮ್ಮ ಎದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 ‡ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆ
ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ §ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸು ಾತ ಾದ ದೇವರ ೌದ್ರ ದಿಂದ
ತುಂಬಿದ್ದ *ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು. 8 †ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ, ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಉಂಟಾದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆ ಆಲಯ ತುಂಬಿತು್ತ. ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರ ಕೈ ಯಲಿ್ಲದ್ದ ಏಳು
ಉಪದ್ರ ವಗಳು ತೀರುವ ತನಕ ‡ಆ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂದಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
‡
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37:5; ಕೀತರ್ 111:2; 139:14; 145:17: ‡ 15:3 ಕೆಲವು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ, ಸವರ್ಯುಗಗಳ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
* 15:4 ಪ್ರಕ 14:7; ಮ ಾ. 2:2: † 15:4 ಪ್ರಕ 16:5: ‡ 15:4 ಕೀತರ್ 86:9: § 15:5 ವಿ ೕ
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ದೇವರ ಕೋಪದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು

ಆಗ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು *ಆ ಏಳು ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ †ಆ ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
‡ಸುರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
2 ಆಗ
ದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು
§ಮೃ ಗದ ಗುರುತನು್ನ ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ
1

*ಭೀಕರ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣು್ಣಗಳು ಎದ್ದವು.
3 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು. ಅದು ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯ ನ
†ರಕ್ತದ ಾ ಾಯಿತು ಮತು್ತ ‡ಸಮುದ್ರ ದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಸತ್ತವು.
4 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ §ನದಿಗಳ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ

ಸುರಿದನು. ಆಗ *ಅವುಗಳ ನೀರು ರಕ್ತ ಾಯಿತು.
5 ಆ
ಮೇಲೆ ಜ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ದೂತನು, “ನೀನು †ಇರು ಾತನೂ ‡ ಇ ಾ್ದತನೂ
§ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾತನು ಆಗಿರುವ ದೇವರು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರುವಿ. 6 ಅವರು *ನೀತಿವಂತರ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
†ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ‡ನೀನು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಾತ್ರರು.”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 7 ಆ ಮೇಲೆ §ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನೇ

ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ, *ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯ ವೂ ಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
8 ಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ
ಬೆಂಕಿಯಂಥ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸುಡುವ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 9 ಮನುಷ ್ಯರು ಬಲ ಾದ
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋ ಾಗೂ್ಯ ಅವರು ಈ ಉಪದ್ರ ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ
ಾಮವನು್ನ †ದೂಷಿಸಿದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ‡ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
10

ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಮೃ ಗದ §ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು

*ಅದರ ಾಜ್ಯ ವು ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ಜನರು
ಾತನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡು, 11 ತಮ್ಮ
ಾತನೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ †ಹುಣು್ಣಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ‡ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಲ್ಲದೆ. ಅವರು
ಾನ ಾಂತರ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿ ಾಗಿ

ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ §ಯೂಫೆ್ರ ಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮ ಾ
ನದಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಲು, *ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಾಜರಿಗೆ
ಾಗರ್ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ †ಅದರ
13
ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು.
ಆಗ ‡ಘಟಸಪರ್ದ
ಾಯಿಂದ, §ಮೃ ಗದ
ಾಯಿಂದ ಮತು್ತ
12

ಆರನೆಯ

*ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಯ
*
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ಇವು †ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಭೂ ಾತ್ಮ ಗ ಾಗಿದು್ದ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರುಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ‡ದೇವರ ಮ ಾದಿನದ §ಯುದ್ಧ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
15 “ಇಗೋ*ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.† ಾನು‡ಬೆತ್ತಲೆ
ಾಗಿ ತಿರು ಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ
§
ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನು್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯ ನು.”
14

*ಅವು ಭೂ ಾಜರನು್ನ ಇಬಿ್ರ ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ †ಅಮರ್ಗೆದೊ್ದೕನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕೂಡಿಸಿದವು.
17 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
ಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು ಆಗ
ಆಲಯದ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಗಿ “ಸಂಭವಿಸಿ ‡ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
16 ಆಗ

18 ಆಗ §ಮಿಂಚುಗಳೂ,

ಾದಗಳೂ, ಗುಡುಗುಗಳೂ ಉಂಟಾದವು ಇದಲ್ಲದೆ *ಮ ಾ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು.
ಮನುಷ ್ಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 19 †ಮ ಾ
ಪಟ್ಟಣವು ‡ಮೂರು ಾಗ ಾಗಿ ಬಿರಿಯಿತು ಮತು್ತ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆಗ ದೇವರು
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ § ಾಬೆಲನು್ನ * ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು †ತನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ
ಾತೆ್ರ ಯನು್ನ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ನು. 20 ಆಗ ಪ್ರ ತಿ
ಂದು ‡ದಿ್ವೕಪವು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮರೆ ಾದವು
21
ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಾಣದಂ ಾದವು.
ಮತು್ತ ಆ ಾಶದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ §ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ ಮಳೆ
ಾರು *ನಲ್ವತು್ತ ಕಿಲೊ ಾ್ರ ಮಿನಷು್ಟ ತೂಕ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಆಲಿಕಲಿ್ಲ ನ
ಮಳೆಯ ಉಪದ್ರ ವವು ಬಹಳ ವಿಪರೀತ ಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಳೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಮನುಷ ್ಯರು †ದೇವರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದರು.
ಸುರಿಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ಅಲಿಕಲು್ಲ ಸು
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ಾಬೆಲೆಂಬ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ಾಶವು

*ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ †ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಬಂದು, “ ಾ, ‡ಬಹಳ
ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ್ತರುವ §ಮ ಾ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಆಗುವ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 *ಅವ
ಂದಿಗೆ ಭೂ ಾಜರು †ಜಾರತ್ವ
ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ಆಕೆಯ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ
1

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ‡ಮತ್ತ ಾದರು” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಅವನು ದೇವ ಾತ್ಮ ವಶ ಾದ
ನನ್ನ ನು್ನ §ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾನು *ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೃ ಗದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಮೃ ಗದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ †ದೂಷಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳು
ತುಂಬಿದ್ದವು. ‡ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಇದ್ದವು. 4 ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು §ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ
ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ ರ ಾ್ತಂಬರವನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ *ಅಸಹ್ಯ ಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅಶುದ್ಧ ಜಾರತ್ವ ಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ
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†
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ಪ್ರಕಟಣೆ 17:17

ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, “ಮಹ ಾ್ತದ † ಾಬೆಲೆಂಬ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯರ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ ಾತೆ” ಎಂಬ ‡ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ.
6 ಆ ಸಿ್ತ ೕಯು §ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ತವನೂ್ನ *ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ಾ ನೀಡಿ ಹತ ಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು
್ರ
ಮತ್ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಾನು ಅವಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅ ಾ್ಯ ಶ್ಚಯರ್ಪಟೆ್ಟ ನು. 7 ಆದರೆ ಆ ದೇವದೂತನು ನನ್ನ ನು್ನ ಕುರಿತು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ “ನೀನು ಆಶ್ಚಯರ್ ಪಡುತಿ್ತರುವುದೇತಕೆ್ಕ? ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಅವಳ
ಾಹನ ಾಗಿದ್ದ ಮೃ ಗದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಮೃ ಗ ಇರುವ
†ಗೂ ಾಥರ್ವನು್ನ ‡ ಾನು ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ನೀನು ಕಂಡ ಆ ಮೃ ಗವು
ದಲು ಇದದೂ್ದ, ಈಗ
ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

5

ಇಲ್ಲದೂ್ದ, ಮತು್ತ §ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿನಿಂದ *ಏರಿ ಬಂದು ವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿರುವುದೂ
ಆಗಿದೆ.
ಈ ಲೋಕವು ಸೃ ಷಿ ್ಟ ಾದಂದಿನಿಂದ
ಾರ ಹೆಸರುಗಳು †ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ಅವರು ಈ ಮೃ ಗವನು್ನ ನೋಡಿ ಇದು
ದಲು ಇದಿ್ದತು್ತ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
9 “ಇದನು್ನ ಗ್ರ ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‡ ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ ಬೇಕು.
ಆ ಏಳು ತಲೆಗಳು ಆ ಹೆಂಗಸು
10
§
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಏಳು ಬೆಟ್ಟ ಗ ಾಗಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು ಏಳು ಾಜರುಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಐದು ಾಜರು ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ನು ಇ ಾ್ದನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನು ಇನು್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂ ಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಇರಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 11 ಇದಲ್ಲದೆ * ದಲಿದು್ದ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆ ಮೃ ಗವು ಾನೇ ಎಂಟನೆಯ ಅರಸನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಏಳು ಾಜರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ, ಅವನು ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವನು.
12 “†ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಇನೂ್ನ
ಾಜ್ಯ ವನು್ನ ಹೊಂದದಿರುವ ಹತು್ತ
ಾಜರುಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವು ಾಜರಂತೆ ‡ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಆಳುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಮೃ ಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದುವರು. 13 ಅವರು ಏಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಲವನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ
ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಕೊಡುವರು. 14 §ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವರು.

ಆದರೆ ಆತನು *ಕತರ್ರ ಕತರ್ನೂ ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುರಿಮರಿಯು †ಅವರನು್ನ
ಜಯಿಸುವನು ಮತು್ತ ದೇವರು ‡ಕರೆದವರೂ, ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡವರೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತರೂ ಆಗಿರುವ
ಆತನವರು ಕುರಿಮರಿ
ಂದಿಗೆ ಜಯದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುವರು.”
15 ಇನೂ್ನ ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, §“ಆ ಜಾರಸಿ್ತ ೕ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ನೀರನು್ನ ನೀನು
್ರ
ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಜ ಾಂಗಳನು್ನ, ಜನ ಸಮೂಹಗಳನು್ನ, ಾಷ್ಟ ್ರ ಗಳನು್ನ, ಾಷೆಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಎಂದನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನೋಡಿದ *ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಮತು್ತ ಮೃ ಗವನು್ನ ಕಂಡೆಯಲ್ಲ?

ಅವುಗಳು ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವಳನು್ನ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ †ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದವಳ ಾ್ನ ಗಿಯೂ
17 ಏಕೆಂದರೆ
ಾಡಿ ಅವಳ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು, ‡ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಾಕ್ಯ ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ, ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆಯೂ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅವರು
ಒಂದೇ ಅಭಿ ಾ್ರ ಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿ §ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮೃ ಗಕೆ್ಕ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಇದನು್ನ ಅವುಗಳ
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† 17:16 ಯೆಹೆ. 16:37, 39:

ಪ್ರಕಟಣೆ 17:18

1812

ಹೃ ದಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದ್ದನು.
*ಮ ಾನಗರಿಯೇ ಆಗಿದೆ.”

1

ಾಬೆಲಿನ ಪತನವು
ಇ ಾದ ನಂತರ

18 ನೀನು

ಪ್ರಕಟಣೆ 18:9-10

ಕಂಡ ಆ ಸಿ್ತ ್ರ ೕಯು ಭೂ ಾಜರ ಮೇಲೆ ಆಳುವ ಅಧಿ ಾರ ಹೊಂದಿದ

18
ಮ ಾ

*ಮತೊ್ತಬ್ಬ

ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳ

ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. †ಅವನ ತೇಜಸಿ್ಸ ನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಪ್ರ ಾಶ ಾಯಿತು.
2 ಅವನು ಬಲ ಾದ ಧ ್ವ ನಿಯಿಂದ ಕೂಗು ಾ್ತ “ಬಿದ್ದಳು, ಬಿದ್ದಳು, ‡ ಾಬೆಲ್ ಎಂಬ ಮ ಾನಗರಿಯು
ಬಿದ್ದಳು! ಅವಳು §ದೆವ್ವ ಗಳ ಾಸ ಾ್ಥನವೂ, ಎ ಾ್ಲ ದು ಾತ್ಮ ಗಳಿಗೂ, *ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಪ ಗಳಿಗೂ ಗೂಡೂ ಆದಳು. 3 ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರೂ †ಅವಳ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ೌ್ರ ಯರ್ದ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರು. ‡ಅವ ಂದಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಾಜರು ವ್ಯ ಭಿಚಾರ
ಾಡಿದರು. ಅವಳ
§ಭೋಗವಿ ಾಸದಿಂದ ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮತೊ್ತಂದು ಧ ್ವ ನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು,
“ನನ್ನ ಜನರೇ, *ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬನಿ್ನರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಾಲು ಾರ ಾಗ ಾರದು.
ಅವಳಿಗೆ ಆಗುವ ಉಪದ್ರ ವಗಳು ನಿಮ್ಮ ನು್ನ ಾಧಿಸ ಾರದು.

5 †ಅವಳ

ಾಪಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸೇರಿ ಆ ಾಶದ ಎತ್ತರಕೆ್ಕ ಬೆಳೆದಿವೆ.
‡ದೇವರು ಅವಳ ದುಷ್ಟಕೃ ತ ್ಯ ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

6 §ಇತರರಿಗೆ ಅವಳು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಸರಿ

ಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ.
*
ಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಕೊಡಿರಿ.

ಅವಳ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ
ಅವಳು ಕಲಸಿಕೊಟ್ಟ † ಾತೆ್ರ ಯಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಕಲಸಿ ಕೊಡಿರಿ.

7 ‡ಅವಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ತನ್ನ ನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಭೋಗವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ

ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಾತನೆಯನೂ್ನ ದುಃಖವನೂ್ನ ಕೊಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹೃ ದಯದಲಿ್ಲ,
§‘ ಾನು ಾಣಿ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,

ೕ

ಾನು ವಿಧವೆಯಲ್ಲ,
ದುಃಖವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪದ್ರ ವಗಳು ಮರಣ, ಗೋ ಾಟ ಮತು್ತ ಾಮಗಳು
*ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವವು.
ಅವಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವ †ಕತರ್ ಾದ ದೇವರು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
‡ಅವಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವಳು.
9-10 “§ಅವ
ಂದಿಗೆ ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ ಭೋಗಿಗ ಾದ ಭೂ ಾಜರು ಅವಳ *ದಹನದಿಂದೇರುವ
ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅವಳಿ ಾಗಿ †ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಳು ಾ್ತ ‡ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ, ‘ಅ
್ಯ ೕ
*
§

17:18 ಪ್ರಕ 16:19; 11:8:

*

†

18:5 ಎಜ್ರ. 9:6;

ಯೆರೆ 16:18:

*
*

*

18:2 ಯೆರೆ 50:39; 51:37; ಚೆಫ. 2:14,15:

ದುಷ ್ಕಮರ್ವನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಪ್ರಕ 17:2:

†

ೕನ. 1:2:

§

‡

†

*

18:3 ಪ್ರಕ 18:11, 15:

18:5 ಪ್ರಕ 16:19:

‡

§

18:9-10 ಪ್ರಕ 18:18; 19:3; ಆದಿ 19:28:

†

†

18:2 ಯೆ ಾ 21:9; ಪ್ರಕ 14:8:

18:3 ಪ್ರಕ 14:8:

‡

18:3 ಅಥ ಾ, ಅವಳ

18:4 ಯೆ ಾ 48:20; ಯೆರೆ 51:6, 45; 2 ಕೊರಿ 6:17:

18:6 ಕೀತರ್ 48:20; ಯೆರೆ 51:6, 45; 2 ಕೊರಿ 6 17:

18:7 ಯೆಹೆ. 28:2-8:

18:8 ಯೆರೆ 50. 34:

‡

18:1 ಯೆಹೆ. 43:2:

18:2 ಯೆ ಾ 14:23:

18:6 ಪ್ರಕ 14:10; 16:19; 17:4:

18:8 ಯೆ ಾ 47 9; ಪ್ರಕ 18:10:

†

18:1 ಪ್ರಕ 17 1, 7:

‡

§

18:8 ಪ್ರಕ 17:16:

18:9-10 ಪ್ರಕ 18:15, 17:

‡

*

18:6

18:7 ಯೆ ಾ 47:7, 8; ಚೆಫ. 2:15:

§

18:9-10 ಪ್ರಕ 17:2; 18:3:

18:9-10 ಯೆರೆ 50. 46:

ಪ್ರಕಟಣೆ 18:11
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್ಯ ೕ §ಮ ಾ ನಗರ ಾದ ಾಬೆಲ್ ಪಟ್ಟಣವೇ, ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಬೆಲ್ ನಗರಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ದಂಡನೆಯು *ಒಂದೇ ಾಸಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿತ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಶೋಕಿಸುವರು.
11 “ಇದಲ್ಲದೆ †ಭೂಮಿಯ ವತರ್ಕರು ಅವಳಿ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ, 12 ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ,
ಅ

ಮುತು್ತ, ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿ, ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರ, ರೇಷೆ್ಮ, ಕಡುಗೆಂಪು ಉಡುಪು ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ಮರಮುಟು್ಟ ಮತು್ತ ದಂತದ ಾ ಾನುಗಳು, ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಮರ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಚಂದ್ರ ಾಂತ ಶಿಲೆ.
ಸುಗಂಧ ಸರಕುಗ ಾದ 13 ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ, ಧೂಪ, ರಕ್ತಬೋಳ, ಸುಗಂಧತೈ ಲ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ನಯ ಾದ
ಹಿಟು್ಟ, ಗೋದಿ, ದನ, ಕುರಿ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಗು ಾಮರು, ಮನುಷ ್ಯ ಾ್ರ ಣಗಳು ಇವೇ
ದ ಾದ ನಮ್ಮ
ಸರಕುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು
ಾರೂ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ ಎಂದು ಗೋ ಾಡುವರು. 14 ‘ನೀನು ಬಯಸಿದ
ನಿನ್ನ ಫಲಗಳು ನಿನ್ನ ನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದವು. ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ವೈ ಭವವು ಾಗೂ ಶೋ ಾಯ ಾನ ಾದ
15 ‡ಆ
ಸೊಗಸುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಾಶ ಾದವು. ಅವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ.’

ಸರಕುಗಳನು್ನ ಾರಿ ಅವಳಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ ವತರ್ಕರು §ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅವಳ
ಾತನೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಯಪಟು್ಟ ದುಃಖಿಸಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ, 16 ‘ಅ
್ಯೕ ಅ
್ಯೕ ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ,
ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ವಸ್ತ ್ರ ಗಳನೂ್ನ, ಕಡುಗೆಂಪು ಉಡುಪನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ *ಇವುಗಳಿಂದ
ತನ್ನ ನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಮ ಾಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎಂಥ ದುಗರ್ತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು.’ 17 ಅಷು್ಟ ಐಶ್ವಯರ್ವು
†ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತ ಾ್ಲ ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಹಡಗುಗಳ ಯಜ ಾನರೂ,
ಪಯಣಿಗರೂ, ಾವಿಕರೂ ಸಮುದ್ರ ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು,
18 §ಅವಳ ದಹನದ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ *‘ಈ ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದು್ದ
ಾವುದು?’ ಎಂದು
19
†
ರೆಯಿಡುವರು.
ಅನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣ ನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡು, ‘ಅ
್ಯ ೕ

್ಯ ೕ ಸಮುದ್ರ ದ ಮೇಲೆ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ‡ಅವಳ ಅಮೂಲ್ಯ ದ್ರ ವ ್ಯ ಗಳಿಂದಲೇ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರ ಾ್ಲ, §ಇವಳು ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾದಳ ಾ್ಲ’ ” ಎಂದು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ
ದುಃಖಿಸುವರು. 20 *ಪರಲೋಕವೇ, ದೇವಜನರೇ, ಅ ಸ್ತಲರೇ, †ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ ಅವಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ‡ಇವಳು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ದೇವರು ಇವಳಿಗೆ
ಅ

ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
21 ಆಗ §ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲ ನಂತಿರುವ *ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ದೊಳಗೆ ಬಿ ಾಡಿ, †“ಮ ಾಪಟ್ಟಣ ಾದ ಾಬೆಲನು್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಂ ಾಚಾರದಿಂದ
ಬಿ ಾಡುವನು. ಅದು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಾಬೆಲೇ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ‡ವೀಣೆ ಾರರೂ, ಾದ್ಯ ಾರರೂ,

ದ ಾದವರ ಧ ್ವನಿಯೂ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವುದೇ ವಿಧ ಾದ ಕಸಬು ಾರನೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಣ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. §ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲ ನ ಶಬ್ದವು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸದು. 23 ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಪ್ರ ಾಶಿಸದು. *ವಧೂವರರ ಸ್ವರವು
ಕೊಳಲು ಊದುವವರೂ, ತುತೂ್ತರಿಯವರೂ

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಬರದು. †ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭುಗ ಾಗಿದ್ದರಲ್ಲವೇ. ‡ನಿನ್ನ
ಾಟದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶದವರು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
24 “§ಪ್ರ ಾದಿಗಳ, ದೇವಜನರ ರಕ್ತವು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ ್ಟ ವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವೂ
§

18:9-10 ಪ್ರಕ 14:8:

§

ಪ್ರಕ 18:3, 11:
29:

§

18:18 ವ. 9:

ಪ್ರಕ 18:3, 15:
11:49, 50.

‡

‡

§

*

18:9-10 ಪ್ರಕ 18:17, 19; ವ. 8:

*

18:15 ವ. 10:

*

18:18 ಯೆಹೆ. 27:30, 32; ಪ್ರಕ 13:4:

18:19 ಪ್ರಕ 18:10, 17:

§

18:20 ಪ್ರಕ 19:2:

†

18:23 ಯೆ ಾ 23:8:

‡

*

18:20 ಧ

§

†

†

‡

18:19 ಯೆಹೋ. 7:6;

*

§

*

18:15

18:17 ಯೆಹೆ. 27:28,
ೕಬ. 2:12:

18:21 ಯೆರೆ 51:63, 64:

18:22 ಪ್ರ ಸಂಗಿ. 12:4; ಯೆರೆ 25:10:

18:23 ನಹೂ. 3:4:

‡

18:11 ಪ್ರಕ 18:3, 15; ಯೆಹೆ. 27:36:

18:17 ಪ್ರಕ 18:10, 19:

ೕರ್ 32:43; ಯೆರೆ 51:48; ಪ್ರಕ 12:12:

18:21 ಪ್ರಕ 5:2; 10:1:

18:22 ಯೆ ಾ 14:11; 24:8; ಯೆಹೆ. 26:13:

33:11:

†

18:16 ಪ್ರಕ 17:4:

†

†

‡

18:19

18:20 ಲೂಕ

18:21 ವ. 10:

18:23 ಯೆರೆ 7:34; 16:9;

18:24 ಪ್ರಕ 17:6; ಮ ಾ್ತ 23:35, 36:

ಪ್ರಕಟಣೆ 19:1

*ಅವಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಿಕಿ್ಕತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಇ ಾದ ಮೇಲೆ *ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಮ ಾ ಶಬ್ದ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು
‡ರಕ್ಷಣೆಯೂ, §ಮಹಿಮೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಅವರು, “†ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ. 2 *ಆತನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯ ವೂ ಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿವೆ, ತನ್ನ
1

ಜಾರತ್ವದಿಂದ ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ †ಆ ಮ ಾ ಜಾರಸಿ್ತ ್ರ ೕಗೆ ಆತನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಅವಳು
ಆತನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ್ಕಗಿ ‡ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿದಂಡನೆಯನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.”
ಎಂದು ಹೇಳಿ,
3 ಎರಡನೆಯ
§
ಾರಿ, “ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿ, ಅವಳ ದಹನದಿಂದುಂಟಾದ ಹೊಗೆಯು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏರಿಹೋಗುತಿ್ತರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಆಗ *ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ
ಹಿರಿಯರೂ ಆ ಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ
†“ಆಮೆನ್, ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ” ಎಂದರು.

ಾಡಿ,

ಕುರಿಮರಿಯ ವಿ ಾಹದ ಔತಣ
ಆ ಮೇಲೆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಧ ್ವನಿಯು, “ದೇವರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ,
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರು ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರು ‡ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
6 ತರು ಾಯ §ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜನರ ಸಮೂಹದ ಶಬ್ದವು *ಜಲಪ್ರ ಾಹದ
ೕಷದಂತೆಯೂ
†ಭಯಂಕರ ಾದ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು, “ಹಲೆ್ಲಲೂ ಾ,
5

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ‡ಆಳು ಾ್ತನೆ.
ವಿ ಾಹ ಾಲವು ಬಂದಿತೆಂದು ಸಂತೋಷಪಡೋಣ, ಹಷರ್ಗೊ
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನು್ನ ವಿ ಾಹ ಾಗುವ ಕನೆ್ಯಯು *ತನ್ನ ನು್ನ ಾನೇ ಸಿದ್ಧ
8

†ಪ್ರ ಾಶ

§ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ
್ಳೕಣ, ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸೋಣ,

7

ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಾನವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂ ಆದ ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಕೆಗೆ ಕೃ ಪೆ
ಲಭಿಸಿತು. (ಆ ‡ ಾರುಮಡಿ ಅಂದರೆ ದೇವಜನರ ನೀತಿಕೃ ತ ್ಯ ಗಳೇ). 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, §“ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ವಿ ಾಹದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ ್ಟವರು ಧನ್ಯರು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, *“ಈ ಾತುಗಳು ದೇವರ ಸತ್ಯ ವಚನಗ ಾಗಿವೆ” ಅಂದನು.
10 ಆಗ † ಾನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ‡ಅವನು,
“ಹೀಗೆ
ಾಡಬೇಡ ನೋಡು, ಾನು ನಿನಗೂ, §ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳಿರುವ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ದೇವರಿಗೆ *ಆ ಾಧನೆ ಾಡು, ಯೇಸುವಿನ

ಾ ಯು ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಆತ್ಮ ವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 †ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ
ಾನು ಕಂಡೆನು. ಆಗ ಇಗೋ, ‡ಬಿಳೀ ಕುದುರೆಯು ನನಗೆ
ಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನಿಗೆ §ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಸತ್ಯ ವಂತನು ಎಂದು ಹೆಸರು. *ಆತನು

*
‡
‡
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†ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತನೆ, ನೀತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
‡
§
ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿವೆ, ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಿರೀಟಗಳುಂಟು, ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು
ಬರೆದುಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, *ಅದು ಆತನಿಗೇ ಹೊರತು ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. 13 ಆತನು †ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದದ
12

ನೀತಿಯಿಂದ

ವಸ್ತ ್ರ ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ‡ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯ ವೆಂದು ಹೆಸರು. 14 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಸೈ ನ ್ಯ ವು §ಶುಭ್ರ ಾಗಿಯೂ ನಿಮರ್ಲ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಯ ಾದ ಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
15 *ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಬಿಳೀ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದವ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹದ ಾದ ಕತಿ್ತಯು ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತದೆ. †ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಕಬಿ್ಬಣದ ದಂಡದಿಂದ ಆಳುವನು. ‡ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ಾ್ರ ಯ

ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕುವನು. 16 ಆತನ ವಸ್ತ ್ರ ದ ಮೇಲೂ, ತೊಡೆಯ ಮೇಲೂ
“§ ಾಜಾಧಿ ಾಜನೂ ಕ ಾರ್ಧಿ ಕತರ್ನೂ” ಎಂಬ *ಹೆಸರು ಬರೆದಿದೆ.
17 ಆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸೂಯರ್ನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಮ ಾ ಸ್ವರದಿಂದ
ಕೂಗು ಾ್ತ †ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೆ, “ಬನಿ್ನರಿ, ‡ದೇವರು ಾಡಿಸುವ ಮ ಾ ಔತಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿ

ಬನಿ್ನರಿ, 18 ಾಜರ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಸಹ ಾ್ರ ಧಿಪತಿಗಳ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಪ ಾಕ್ರ ಮ ಾಲಿಗಳ ಾಂಸವನೂ್ನ,
ಕುದುರೆಗಳ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಕುದುರೆ ಸ ಾರರ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಸ್ವತಂತ್ರರೂ, ಾಸರೂ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರು ಮತು್ತ
ಕನಿಷ್ಠರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ತರು ಾಯ §ಆ ಮೃ ಗವೂ, ಭೂ ಾಜರೂ, ಅವರ ಸೈ ನ ್ಯ ಗಳವರೂ ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ
ಮೇಲೆಯೂ ಆತನ ಸೈ ನ ್ಯ ದ ಮೇಲೆಯೂ *ಯುದ್ಧ

ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
20 ಆಗ ಆ ಮೃ ಗವನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ ಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ †ಮೃ ಗದ ಪರ ಾಗಿ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ,
‡
ಮೃ ಗದ ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹಕೆ್ಕ ಆ ಾಧಿಸಿದವರನೂ್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದ ಆ
ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಯೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಸಿಕಿ್ಕದನು. ಇವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಾಗಿ §ಗಂಧಕದಿಂದ
ಉರಿಯುವ *ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಾಕ ಾಯಿತು. 21 ಉಳಿದವರು ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನ
† ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾದರು, ‡ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವರ ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ
ತಿಂದವು.

20

ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು
ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು *ಅಧೋಲೋಕದ †ಬೀಗದ ಕೈ ಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡ ಸರಪಣಿಯನೂ್ನ
ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 ಅವನು ಪಿ ಾಚಿಯೂ
ಸೈ ಾನನೂ ಆಗಿರುವ ‡ಪು ಾತನ ಸಪರ್ವೆಂಬ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ §ಹಿಡಿದು ಾವಿರ ವಷರ್ ಬಂಧನದಲಿ್ಲಟ ್ಟ ನು.
1

ಾವಿರ ವಷರ್ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ *ಸೈ ಾನನು ಇನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
†
‡
ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚ ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿದನು. ಆ ಾವಿರ
ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು.
3

†

ಆ
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10 † 20:3 ಪ್ರಕ 9:1: ‡ 20:3 ಾನಿ. 6:17; ಮ ಾ್ತ 27:66:
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§ತರು ಾಯ ಸಿಂ ಾಸನಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. *ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ † ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಇದಲ್ಲದೆ ‡ಯೇಸುವಿನ ಾ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ದೇವರ ಾಕ್ಯ ದ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನಗೊಂಡವರ ಆತ್ಮ ಗಳನೂ್ನ §ಮೃ ಗಕೂ್ಕ ಅದರ ವಿಗ್ರ ಹಕೂ್ಕ ಆ ಾಧನೆ
4

ಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಕೈ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಗುರುತು ಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರನೂ್ನ
ಕಂಡೆನು. *ಅವರು ಪುನಃ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ † ಾವಿರ ವಷರ್ ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳಿದರು. 5 ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರು ಆ ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಏಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ
ದಲನೇಯ
ಪುನರು ಾ್ಥನವು. 6 ‡ ದಲನೇಯ ಪುನರು ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಧನ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ
ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. §ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ
ಕಿ್ರ ಸ್ತನಿಗೂ * ಾಜಕ ಾಗಿ †ಕಿ್ರ ಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳುವರು. 7 ಆ ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ
ಮೇಲೆ ‡ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು. 8 ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಾಲು್ಕ
ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿ, §ಗೋಗ್ ಮತು್ತ
ಾಗೋಗ್ ಎಂಬ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ *ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು.
ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಸಮುದ್ರ ದ ಮರಳಿನಷಿ್ಟರುವುದು.
9 ಅವರು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡು ದೇವಜನರ
ಾಳೆಯಕೂ್ಕ ಆ ಪಿ್ರ ಯ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
†
ಾಕುವರು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ
‡ಅವರನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿದ ಪಿ ಾಚನು §ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ ್ಟ ನು.
ಅಲಿ್ಲ *ಮೃ ಗವೂ, ಸುಳು್ಳಪ ್ರ ಾದಿಯೂ ಸಹ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾತನೆ ಪಡುತಿ್ತರುವರು.

ಕಡೇ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
ಆ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳ ಗಿರುವ ಮ ಾ ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನನೂ್ನ ಕಂಡೆನು.

11

†ಆತನೆದುರಿನಿಂದ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಓಡಿಹೋದವು, ಆದರೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ.
12 ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವ ಾದ, ಶೆ್ರ ೕಷ್ಠರು ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರೆಲ್ಲರು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆಗ ‡ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. §ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು ಪುಸ್ತಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ, *ಅವರವರ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಯಿತು.
13 ಸಮುದ್ರ ವು ತನೊ್ನಳಗಿದ್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪ ಸಿತು. †ಮೃ ತು್ಯ ವೂ ಾ ಾಳವೂ ತಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ

ಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃ ತ ್ಯ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಯಿತು. 14 ಆ
‡
ಮೇಲೆ ಮೃ ತು್ಯ ವೂ ಾ ಾಳವೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟವು. §ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯೇ ಎರಡನೆಯ
ಮರಣವು. 15 ಾರ ಹೆಸರು ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಾ್ದಗಿ ಾಣಲಿಲ್ಲ ೕ *ಅವನು ಬೆಂಕಿಯ
ಒಪಿ್ಪ ಸಿದವು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ತಿ

ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟ ನು.
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ತರು ಾಯ *ನೂತನ ಆ ಾಶವನೂ್ನ ನೂತನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. † ದಲಿನ ಆ ಾಶವೂ
ದಲಿನ ಭೂಮಿಯೂ ‡ಗತಿಸಿ ಹೋದವು. ಇನು್ನ ಸಮುದ್ರ ವು ಇಲ್ಲ. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
§ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣ ಾದ *ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ †ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ‡ಅದು ತನ್ನ ಪತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಮದಲಗಿತಿ್ತಯಂತೆ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 3 ಇದಲ್ಲದೆ
1

ಸಿಂ ಾಸನದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, “ಇಗೋ §ದೇವರ ನಿ ಾಸವು
ಮನುಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. *ಆತನು ಅವರೊಡನೆ ಾಸ ಾಡುವನು. †ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರ ಜೆಗ ಾಗಿರುವರು.
ದೇವರು ಾನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವನು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವನು. 4 ‡ಅವರ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆತನೇ ಒರಸಿಬಿಡುವನು. §ಇನು್ನ ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. *ಇನು್ನ ದುಃಖ ಾಗಲಿ, ಗೋ ಾಟ ಾಗಲಿ,
ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ದಲಿದ್ದದೆ್ದ ಾ್ಲ ಇಲ್ಲದಂ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
5 ಆಗ †ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು, ‡“ಇಗೋ,
ಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ನೂತನಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. ಮತು್ತ §ಒಬ್ಬ ನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಇದನು್ನ ಬರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ * ಾತುಗಳು ನಂಬತಕ್ಕವೂ,

ಸತ್ಯ ಾದವೂ ಆಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದತನು, †“ಎ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿತು, ‡ ಾನೇ ಆದಿಯು, ಅಂತ್ಯ ವೂ, ಾ್ರರಂಭವೂ, ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. § ಾಹವುಳ್ಳವನಿಗೆ
ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಕ್ರ ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು. 7 *ಜಯ ಹೊಂದುವವನು
ಇವುಗಳಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವನು. † ಾನು ಅವನಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು.
8 ‡ಆದರೆ ಹೇಡಿಗಳು, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು, ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಾಳು ಾರ ಾಗಿರುವವರು, ಕೊಲೆ ಾರರು,
ಜಾರರು,
ಾಟ ಾರರು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರು, ಎ ಾ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಾರರು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವ ಾಲು §ಬೆಂಕಿ

ಗಂಧಕಗಳುರಿಯುವ ಕೆರೆಯೇ, ಅದು ಎರಡನೆಯ ಮರಣವು” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
9 *ಕಡೇ ಏಳು ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ †ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನಿಗೆ
‡ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿರುವ ವಧುವನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 §ದೇವ ಾತ್ಮ ನಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ನು್ನ *ಎತ್ತರ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮೆಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವು

ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ, ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 11 ಅದು
ದೇವರ ತೇಜಸಿ್ಸ ನಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ. †ಪಟ್ಟಣವು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದ ಪ್ರ ಾಶಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗಿತು್ತ, ಸ್ವಚ್ಛ ಾದ
ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಶುಭ್ರ ಾಗಿತು್ತ. 12 ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎತ್ತರ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಇತು್ತ. ‡ಅದಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರ ಯೇಲ್ಯರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 13 ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳು, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು. 14 §ಪಟ್ಟಣದ * ಾ್ರ ಾರಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳಿದ್ದವು.
*
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†ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು.
15 ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಅದರ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ
ಅಳತೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಕೈ ಯಲಿ್ಲ ‡ಚಿನ್ನದ ಅಳತೆ ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 16 ಆ ಪಟ್ಟಣವು
ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ.

ಅದರ ಉದ್ದವು ಅದರ ಅಗಲದಷಿ್ಟತು್ತ. ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಅಳತೆಯು ಸು ಾರು §2,200 ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳಷಿ್ಟತು್ತ. ಅದರ ಉದ್ದವು,
ಅಗಲವು, ಎತ್ತರವು ಸಮ ಾಗಿದ್ದವು. 17 ಅವನು ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಳತೆ
ಾಡಿದನು. ಅದು
ನೂರನಲ್ವತು್ತ ಾಲು್ಕ * ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯ ನ
ಳ ಎಂದರೆ ದೇವದೂತನ
ಳ.
18 ಆ ಗೋಡೆಯು †ಸೂಯರ್ ಾಂತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ ್ಟತು್ತ ಪಟ್ಟಣವು ಶುದ್ಧ
ಾಜಿನಂತಿರುವ
19
‡
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ರತ್ನ ಗಳಿಂದ
ಅಲಂಕೃ ತ ಾಗಿದ್ದವು.
ದಲನೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಸೂಯರ್ ಾಂತಶಿಲೆ ಎರಡನೆಯದು ನೀಲಮಣಿ
ಮೂರನೆಯದು ಪಚೆ್ಚ. ಾಲ್ಕನೆಯದು ಪದ್ಮ ಾಗ, 20 ಐದನೆಯದು ಗೋಮೇಧಿಕ, ಆರನೆಯದು ಾಣಿಕ್ಯ,
ಏಳನೆಯದು ಪೀತರತ್ನ, ಎಂಟನೆಯದು ಬೆರುಲ್ಲ, ಒಂಭತ್ತನೆಯದು ಪುಷ ್ಯ ಾಗ, ಹತ್ತನೆಯದು ಗರುಡಪಚೆ್ಚ,
ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಇಂದ್ರ ನೀಲ, ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು ನೀಲಸ್ಫಟಿಕ, 21 ಹನೆ್ನರಡು ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳು ಹನೆ್ನರಡು
ಮುತು್ತಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರ ತಿ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮುತಿ್ತನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ ್ಟತು್ತ. ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯು
ಶುದ್ಧ ಾದ ಾಜಿನಂತಿರುವ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 22 §ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ

ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನೂ ಅದರ
ದೇ ಾಲಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 23 *ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು ಕೊಡಲು ಸೂಯರ್ ಾಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಾಗಲಿ ಬೇ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ †ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯೇ ಪ್ರ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತತು್ತ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನೇ
‡ಅದರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಡೆ ಾಡುವರು. §ಭೂ ಾಜರು ತಮ್ಮ
ವೈ ಭವವನು್ನ ಅದರೊಳಗೆ ತರುವರು. 25 *ಅದರ ಹೆ ಾ್ಬ ಗಿಲುಗಳನು್ನ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮುಚು್ಚವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ
24

ಅದರ ದೀಪವು.

† ಾತಿ್ರ ಯಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 26 ಜ ಾಂಗಗಳ ವೈ ಭವವೂ ೌರವವೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತರಲ್ಪಡುವವು. 27 ‡ಅದರಲಿ್ಲ
ಅಶುದ್ಧ ಾದದೊ್ದಂದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವ ಾನ ಾದ ಾ್ದಗಲಿ ವಂಚನೆ ಾಗಲಿ
ಾಡುವವನು
ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸ ಾರನು. ಆದರೆ §ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಾ ಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ವೆ

ೕ ಅವರು

22

ಾತ್ರ ಸೇರುವರು.

ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಅತಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ *ಜೀವಜಲದ ನದಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
ಅದು ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಾ ಾತನ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಹೊರಟು, 2 ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯ
ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. †ಆ ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲಿ್ಲ ‡ಜೀವವೃ ಕ್ಷವಿತು್ತ. ಅದು ಪ್ರ ತಿ ತಿಂಗಳು
ಒಂದೊಂದು್ದ ತರಹದ ಫಲವನು್ನ ಬಿಡು ಾ್ತ §ಹನೆ್ನರಡು ತರಹದ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. *ಆ ಮರದ
ಎಲೆಗಳು ಜ ಾಂಗಗಳವರನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವಂಥ ಾಗಿದ್ದವು. 3 †ಇನೂ್ನ
ಾವ ಾಪವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
1

†

‡
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‡ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ

ಾ ಾತನ ಸಿಂ ಾಸನವಿರುವುದು. §ಆತನ ಸೇವಕರು
*
ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ
ಾಡುವರು.
ಅವರು ಆತನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವರು. †ಅವರ ಹಣೆಯ
ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಇರುವುದು. 5 ಇನು್ನ ಾತಿ್ರ ಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ‡ದೀಪದ ಬೆಳಕೂ
ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕೂ ಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ ಾಗಿರುವನು. §ಅವರು
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳುವರು.
4

ಯೇಸುವಿನ ಪುನ ಾಗಮನ
ಆ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, *“ಈ ಾತುಗಳು ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮ ಗಳನು್ನ ಪೆ್ರ ೕರೇಪಿಸುವ ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ಅತಿಶೀಘ್ರ ದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಾಸರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ತನ್ನ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನು.
6

“ಇಗೋ ನೋಡು!
ಾನು‡ಅತಿಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ!§ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾದ ಾ
ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯ ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8*
ೕ ಾನನೆಂಬ ಾನೇ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವನೂ ನೋಡಿದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಂ ಾಗ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ದೇವದೂತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವನ ಾದಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. 9 ಆದರೆ †ಅವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಾಗೆ
ಾಡಬೇಡ! ನೋಡು.
ಾನು
‡
ನಿನಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೈ ಕೊಂಡು
7

ನಡೆಯುವವರಿಗೂ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ §“ಪ್ರ ಾದ ಾ ಾಕ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಮುದೆ್ರ ಾಕಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ
ಇವು ನೆರವೇರುವ ಾಲವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ. 11 *ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವವನು ಇನೂ್ನ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಲಿ.
ಮೈ ಲಿಗೆ ಾಗಿರುವವನು ತನ್ನ ನು್ನ ಇನು್ನ ಮೈ ಲಿಗೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ನೀತಿವಂತನು ಇನೂ್ನ ನೀತಿವಂತ ಾಗಲಿ
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ನು ತನ್ನ ನು್ನ ಇನೂ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.”
12 “ನೋಡು!
ಾನು ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.† ಾನು ಪ್ರ ತಿ
ಬ್ಬ ನಿಗೂ ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ

ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡತಕ್ಕ‡ಪ್ರ ತಿಫಲವು ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. 13 ಾನೇ§ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯ ವೂ,* ದಲನೆಯವನೂ,
ಕಡೆಯವನೂ,† ಾ್ರರಂಭವೂ, ಸ ಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ‡“ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ§ಜೀವವೃ ಕ್ಷದ

ಹಕು್ಕ ಇರುವುದು.*ಅವರು ಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವರು. 15 ಆದರೆ
ಾಯಿಗಳಂತಿರುವವರೂ, ಾಟ ಾರರೂ, ಜಾರರೂ, ಕೊಲೆ ಾರರೂ, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರೂ, ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪಿ್ರ ೕತಿಸಿ
ಅದನು್ನ ಅ ಾ್ಯ ಸ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ†ಹೊರಗಿರುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾನು‡ನನ್ನ ಸಭೆಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ಾ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ§ನನ್ನ
ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ ನು.
ಾನು* ಾವೀದನ ವಂಶವೆಂಬ ಬುಡದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಬೇರೂ†ಅವನ
‡
ಸಂತತಿಯೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರ ವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.”
16

‡
†
ತಿ

*
‡

“ಯೇಸುವೆಂಬ
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17 ಆತ್ಮ ನು ಮತು್ತ §ಮದಲಗಿತಿ್ತಯು, “
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ಾ” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಕೇಳುವವನು, “ ಾ” ಎನ್ನಲಿ.

ಬರಲಿ, *ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು ಜೀವಜಲವನು್ನ ಕ್ರ ಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಸ ಾಪಿ್ತ
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರ ಾದ ಾ

18

†ಇವುಗಳಿಗೆ

ಾಕ್ಯ ಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರ ತಿ

ಬ್ಬ ನಿಗೆ

ಾನು ಹೇಳುವ

ಾ

ಾರಿದವನು

ಾ ಏನೆಂದರೆ,

ಾವ ಾದರೂ ಹೆಚು್ಚ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರ ವಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು. 19
ಾವ ಾದರೂ ಈ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ‡ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ
§ಜೀವವೃ ಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನಿಗಿರುವ ಾಲನು್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.
20 ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಹೇಳುವವನು, “ ೌದು ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ*ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆಮೆನ್. †ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವೇ ಾ.
21 ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃ ಪೆಯು ‡ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್!
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